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 Tarragona

 
Biodiversitat, justícia i benestar 

EDITORIAL 

El passat dia 30 d’octubre va culminar a Nagoya la desena Conferència de les Parts de la Convenció sobre Biodiversitat 
(COP10), en la que es van produir avenços significatius en la línia de reforçar la protecció de la biodiversitat i impulsar el 
combat contra la seva disminució, que es presenta com un dels grans reptes humans del present. En aquest context, el 
secretari executiu del Conveni, Ahmed Djoghlaf, manifestava la seva satisfacció a l’acabament de la cimera de Nagoya, en la 
mesura que s’havia assolit el compromís de posar sota protecció el 17 per cent de la superfície terrestre del planeta, així 
com acordar un protocol sobre l’ús i distribució equitativa dels beneficis derivats de l’ús dels recursos genètics. 

Malgrat que, per suposat, al final d’una reunió internacional d’aquestes característiques, les valoracions acostumen a ser 
molt diverses, el cert és que el protocol sobre els beneficis derivats dels recursos genètics obre una nova perspectiva per a 
aquells estats que disposen d’una gran riquesa en biodiversitat, l’ús de la qual para la satisfacció de les necessitats humanes 
els pot proporcionar recursos que poden utilitzar en el seu programa de desenvolupament. En aquet sentit, sembla que, com 
a mínim, s’apunta un repartiment més just dels beneficis derivats de la biodiversitat, aprofundint en la justícia ambiental a 
nivell planetari en un aspecte clau.  

Des d’aquest punt de vista, la valoració, en principi, de l’acord aconseguit ha de ser positiva. Tanmateix, han de tenir-se en 
compte dos aspectes suplementaris que ofereixen una visió més matisada. En primer lloc, és evident que un millor 
repartiment dels beneficis de la biodiversitat constitueix una bona notícia per als països menys desenvolupats que mantenen 
encara una riquesa biològica important. Malgrat això, una millora en el repartiment des del punt de vista territorial no 
significa un aprofundiment paral·lel en els aspectes de justícia ambiental en el vector temporal. En aquest sentit, ha de 
notar-se que els interessos de les generacions futures, a les que hauríem de llegar un patrimoni biològic que sostingués les 
seves necessitats i permetés noves possibilitats d’ús de la biodiversitat, d’acord amb els avenços del saber humà, semblen 
restar postergats en l’acord, que consolida una perspectiva molt a curt termini. 

D’altra banda, malgrat els assoliments des del punt de vista de l’ampliació de la superfície protegida, segueix ignorant-se la 
vinculació entre la biodiversitat i la riquesa cultural de les diverses comunitats humanes, de manera que, segurament, 
malgrat l’augment quantitatiu de la protecció, no s’aconsegueix un salt qualitatiu en la consideració de les relacions entre els 
éssers humans, com a manifestació singular de la vida, i el conjunt de les formes de vida existents, amenaçades, en molts 
casos, per una visió superficial i fixada en el desenvolupament del patrimoni biològic del planeta. 
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Internacional:  
NOTICIES 

 
Japó: darrera oportunitat per a salvar la diversitat biològica 
Les discussions entre el Sud en desenvolupament i el Nord industrialitzat sobre el repartiment just dels recursos biològics de 
la Terra posterguen un acord que, tots coincideixen, es necessita ara o mai per salvar al planeta. Aquesta podria ser l'última 
oportunitat per posar el fre a l'accelerada destrucció dels hàbitats naturals, de la qual la Terra li prendrà milions d'anys 
recuperar-se, va dir el director executiu del Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA), Achim Steiner. El 
funcionari va recordar això als delegats dels 193 països presents en la 10 Conferència de les Parts del Conveni sobre 
Diversitat Biològica, reunits en aquesta central ciutat japonesa. "Aquesta reunió es realitza per atendre un fet simple: estem 
destruint la vida a la Terra", va dir Steiner el dilluns en la reunió inaugural. "Aquesta absolutament essencial que les nacions 
treballin juntes aquí". Per la seva banda, el ministre d'Ambient de Japó, Ryu Matsumoto, va alertar que la pèrdua de la 
biodiversitat es tornarà aviat irreversible.  

 



"Estem prop d'un punt d'inflexió en biodiversitat.Podríem creuar-ho en 
els propers 10 anys", va afirmar. Amb 16.000 participants, la reunió a 
Nagoya, entre el 18 i 29 d'aquest mes, és per lluny la major trobada 
internacional sobre diversitat biològica.  

 

 
En la conferència es van revelar dades sorprenents. Insectes 
pol·linitzadors, com les abelles, proveeixen serveis per uns benvolguts 
211.000 milions de dòlars a l'any, representant prop de 10 per cent de 
la producció agrícola mundial per a consum humà.  
 
Una nova investigació va estimar entre dos bilions i cinc bilions de 
dòlars anuals els costos de la pèrdua de biodiversitat i ecosistemes. A 
pesar que hi ha bilions de dòlars en serveis naturals en joc, els països 
no han aconseguit aconseguir la seva meta de revertir substancialment 
la pèrdua d'espècies.  

 
"Hem de tenir el coratge de veure els ulls dels nostres fills i admetre que hem fallat, tant en forma individual com a 
col·lectiva", va dir Ahmed Djoghlaf, secretari executiu del Conveni. "Si permetem l'actual tendència aviat aconseguirem un 
punt d'inflexió amb danys irreversibles i irreparables en la capacitat del planeta per seguir sostenint la vida a la Terra", va 
alertar Djoghlaf als delegats. "És realment un moment definitori en la història de la humanitat", va dir. Malgrat tot el que 
està en joc i les paraules apassionades, no hi ha garantia que els països acordin una acció ferma per frenar la pèrdua de 
biodiversitat per 2020. Sense un protocol d'accés just i equitatiu als recursos i de participació dels beneficis (conegut per les 
seves sigles en anglès ABS), no hi haurà acord, va anticipar el delegat malasi Gurdial Singh Nijar, representant al grup de 
nacions d'Àsia Pacífic.  
 
La finalitat de l'ABS és trobar una solució justa per al repartiment dels ingressos derivats de l'extracció de recursos biològics. 
Molts medicaments, cosmètics i altres bioquímicos valuosos usats al món industrial han derivat de plantes i animals, 
generalment de països del Sud en desenvolupament. Tots coincideixen que les nacions i comunitats on aquests es van 
originar han de ser compensades. El problema està en els detalls per implementar aquesta idea, i els que han estat 
negociats per més de sis anys segueixen sent complexos i motiu de polèmiques. "No podem deixar fora als productes 
derivats, incloent als bioquímicos", va dir Nijar. A més dels materials, el coneixement sobre l'ús d'aquestes plantes i animals 
en molts casos és propietat de pobles indígenes, que han de ser inclosos d'un nou acord, va sostenir. Encara hi ha 
controvèrsia sobri fins a on en la cadena de productes derivats ha d'haver-hi compensacions, així com en temes de patents, 
va reconèixer Christine Von Weizsacker, portaveu de l'Aliança del Conveni sobre Biodiversitat, una coalició d'organitzacions 
no governamentals. "Els pobres necessiten proteccions legals", va afirmar. Sense un protocol ABS, els països tanquen l'accés 
als seus recursos genètics, va dir el portaveu del PNUD, Nick Nuttal. Per exemple, una mosca que està destruint el mànec de 
Kenya té un depredador natural a Àsia, però els científics no poden accedir a ell fins a tant no hi hagi un protocol, va 
explicar a IPS. "Aquesta és una oportunitat d'or per aconseguir un acord ABS", va dir. No obstant això, per aconseguir-ho, 
els delegats en Nagoya hauran de superar els detalls complexos i establir regles bàsiques. Després de tot, es poden fer 
canvis i ajustos quan sorgeixin els problemes, com ha ocorregut amb altres acords de l'Organització de les Nacions Unides. 
"Són tan grans els riscos que no podem arribar a un acord? Estaríem pitjor sense un, segons la meva opinió", va afirmar. 
 
Font:  
IPS (20 Octubre 2010) 
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96700 
 
Japó: Biodiversitat a la vora del precipici 
El que proporciona la naturalesa es dóna per descomptat, però si els seus béns més bàsics desapareguessin, la vida humana 
ja no seria possible a la Terra. La cimera de la biodiversitat té la missió de desfer camí cap a aquest precipici. La 10 
Conferència de les Parts del Conveni sobre la Biodiversitat Biològica (COP 10), que es duu a terme des d'aquest dilluns 18 al 
29 d'aquest mes en la sudoriental ciutat japonesa de Nagoya, busca crear una nova sèrie d'acords internacionals per reduir 
a la meitat la taxa de desaparició d'hàbitat naturals, posar fi a la sobrepesca, aconseguir la desforestació zero, eliminar els 
subsidis perjudicials i garantir una agricultura sostenible per 2020, entre altres objectius.  
 
Si la reunió no resulta reeixida, no serà possible complir els Objectius de Desenvolupament de les Nacions Unides per al 
Mil·lenni, va assenyalar el comissari d'Ambient de la Unió Europea, Janez Potočnik, en una reunió d'alt nivell del fòrum 
mundial celebrada el mes passat a Nova York. "Biodiversitat" és un terme que s'usa per descriure la varietat d'éssers vius 
que constitueixen la infraestructura biològica del planeta. Moltes vegades no es comprèn bé fins a quin punt la humanitat 
depèn dels serveis que aporta la naturalesa, va sostenir el biòleg ambiental Harold Mooney, de la nord-americana Universitat 
de Stanford. "Es considera que aquests serveis són ‘gratuïts’ i no els hi valora en el marc de les actuals estructures 
econòmiques", va dir Mooney a Tierramérica.  
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Un bosc que absorbeix carboni, neteja l'aire, prevé 
inundacions i brinda aliments i combustible, no té valor 
econòmic sinó quan l'hi tala per obtenir fusta. Això ha de 
canviar i serà "un dels missatges més forts que sorgeixin de 
Nagoya", va dir Mooney, que acaba de guanyar el Premi 
Ambiental Volvo, dotat de 200.000 dòlars.  

 

 
"Necessitem que els ministres de Finances i Comerç de tot el 
món comprenguin això", va emfatitzar. No es va entendre així 
fa vuit anys, quan els estats membre del Conveni es van 
comprometre a aconseguir una reducció "significativa" de la 
pèrdua d'espècies per 2010, Any Internacional de la Diversitat 
Biològica. Amb excepcions ínfimes, les extincions d'espècies 
van augmentar, en comptes de decaure.  
 
Gairebé la quarta part de les espècies vegetals corren risc d'extingir-se, les poblacions de corals i amfibis es redueixen, la 
quantitat de vertebrats va caure un terç en els últims 30 anys, segons la Perspectiva Mundial sobre la Biodiversitat 3 
(GBO3). Gairebé totes les tendències són negatives i la decadència és exponencial, mentre els possibles punts de falleixi són 
aclaparants, va advertir Thomas Lovejoy, conseller cap de la presidència del Banc Mundial sobre temes de biodiversitat, que 
va presidir aquesta avaluació científica. "És hora d'actuar amb serietat… Hem de prendre el GBO3 com un gran cridat a 
despertar", va dir en una entrevista realitzada per Tierramérica quan es va presentar l'informe, al maig.  
 
Per Lovejoy, estem experimentant la sisena major extinció de vida de la història del planeta. Les reunions de la COP 10 
implicaran negociacions "a tot o gens" sobre assumptes complexos, però hi ha un ampli consens sobre els objectius per 
2020, va dir una font de la secretaria del Conveni. No obstant això, s'està lluny de la unanimitat quan es va als detalls. Un 
obstacle important és el finançament, que necessita multiplicar-se per 10 o fins i tot per 100 per complir els objectius en 
2020, va destacar. Es requereix diners per protegir, conservar i potenciar la biodiversitat. Actualment, al voltant de 3.000 
milions de dòlars anuals de l'ajuda oficial al desenvolupament es destinen a països rics en fauna i flora, però pobres en 
recursos financers i tècnics. Per aconseguir els nous objectius, aquesta assistència de les nacions industrialitzades haurà 
d'augmentar almenys a 30.000 milions i fins a 300.000 milions a l'any, però "per als governs és un desafiament significatiu 
brindar aquest grau de finançament", va dir.  
 
Una reunió del Conveni realitzada al maig a Nairobi va portar a punt mort el debat sobre finançament entre el Nord ric i el 
Sud en desenvolupament. Els delegats van decidir que els governants que assisteixin a la COP 10 prenguin la decisió final. 
Molts països esperen que el sector corporatiu es converteixi en un actor important, mitjançant programes de pagament pels 
serveis de l'ecosistema i la creació de mercats de crèdits de carboni i de biodiversitat, com la proposada iniciativa REDD+ 
(Reducció d'Emissions de Carboni Causades per la Desforestació i la Degradació dels Boscos). "No podem aconseguir la 
conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat sense el ple compromís de la comunitat empresarial", va assenyalar el 
secretari executiu del Conveni, Ahmed Djoghlaf, en un correu electrònic enviat a Tierramérica. "La idea que només els 
governs i les organitzacions no governamentals poden tenir èxit en la protecció de la biodiversitat va mostrar les seves 
limitacions", va agregar.   
 
A Nagoya hi haurà un diàleg entre executius del món corporatiu i uns 150 ministres d'Ambient. Més de 500 empreses 
representades ja han confirmat la seva participació, i s'adoptarà una iniciativa que compatibilitzi negocis amb biodiversitat, 
segons Djoghlaf.La societat civil veu amb profund recel aquesta participació. L'Aliança del Conveni de la Diversitat Biològica 
(CBD Alliance), una coalició d'organitzacions no governamentals, va sostenir que aquests enfocaments "innovadors" de 
finançament desvien l'atenció "de les obligacions financeres del Nord", no està demostrat que funcionin i comporten riscos 
per a les poblacions locals i l'ambient. La CBD Alliance va destacar que els països rics poden multiplicar per 10 els seus 
compromisos financers públics, atès que gasten uns 500.000 milions de dòlars anuals en subsidiar la indústria dels 
combustibles fòssils. És més, en 2008 van mobilitzar uns set bilions de dòlars per rescatar bancs i altres institucions 
financeres privades. Sense recursos addicionals serà impossible concretar els plans del Conveni o aconseguir els seus 
objectius per 2020, va afegir la coalició de la societat civil. 
 
Font:  
IPS Stephen Leahy (18 Octubre 2010) 
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96677 
 
La cimera de Tianjin (Xina) sobre canvi climàtic culmina sense acords 
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Després de sis dies en els quals 3.000 delegats de 194 països van 
celebrar més d'un centenar de reunions, es va tancar una conferència 
que, com a dada positiva, és la primera sobre canvi climàtic que celebra 
Xina en el si de l'ONU, mostra potser de la seva voluntat per adoptar 
majors compromisos en la lluita contra l'escalfament global. No obstant 
això, no va haver-hi negociacions ni compromisos trascendents. En el 
seu discurs de cloenda, la negociadora de Nacions Unides per al Canvi 
Climàtic, Christiana Figueras, va subratllar que la bona notícia és que hi 
ha més finançament de les nacions desenvolupades cap a països 
pobres. 

 
Logo CoP 16 

Fuente: http://cop16cancun2010.wordpress.com/ 

"S'han fet els deures per a Cancún", va assegurar la representant de 
Nacions Unides, subratllant que la trobada de Tianjin no s'havia 
organitzat per aconseguir acords, "sinó per determinar què punts de la 
negociació s'han de tractar en la cita mexicana". En la reunió van 
aparèixer també acusacions mútues entre Estats Units i Xina.  
 
El primer acusa al segon, i per tant a altres nacions emergents com Índia i Brasil, de falta de transparència en els seus plans 
de lluita contra l'escalfament global, mentre Beijing culpa a Washington del "bloqueig" de les negociacions. "Existeix falta de 
compromís a l'hora d'informar a la resta, un tema clau per aconseguir l'acord", va assegurar el cap negociador nord-americà 
en Tianjin, Jonathan Pershing, que va assenyalar que "no hi ha un equilibri entre el que busquen països desenvolupats i en 
desenvolupament", per la qual cosa el diàleg està "en perill". No obstant això, Pershing va reconèixer la major 
responsabilitat de països desenvolupats en la lluita contra el canvi climàtic en haver començat a contaminar dècades o 
segles abans, però va demanar no dividir "en dues caixes" (entre rics i pobres) perquè les nacions en desenvolupament, per 
la seva grandària i moment econòmic, poden fer més. Davant les acusacions d'Estats Units i Xina, la representant de 
Nacions Unides va recordar que tots dos països "han confirmat aquest any els seus compromisos".  
 
"Si mútuament s'acusen de falta de claredat, serà una conversa que hauran de tenir bilateralment", va afegir Figueras. Per 
la seva banda, un dels responsables de l'equip negociador europeu, Jurgen Lefevre, va recalcar que "la UE és l'única regió al 
món amb legislació vinculant de reducció d'emissions, contemplant fins i tot obligacions a llarg termini, posteriors a 2020". 
En les negociacions va participar també la canceller de Mèxic, Patricia Espinosa, amfitriona del Cimera de Cancún que se 
celebrarà del 29 de novembre al 10 de desembre."Ni Estats Units, ni la UE, ni Japó han reduït la seva ambició, i els països 
en desenvolupament no amaguen que han de tenir un important paper", va concloure Espinosa, que va afegir que Mèxic 
"farà tots els esforços possibles per aconseguir que la cita del Carib sigui un èxit".  
 
A Cancún es busca aconseguir una continuació al Protocol de Kyoto, que finalitza en 2012. Kyoto no obligava a les nacions 
en desenvolupament a reduir emissions, però, segons la postura de països com Estats Units -que no va ratificar aquest 
protocol-, la situació una dècada després exigeix que les nacions emergents s'impliquin més, perquè només l'esforç de les 
nacions riques "no bastarà per salvar el planeta". 
 
Font:  
Fundacion Entorno (14 Octubre 2010) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/cumbre-Tianjin,2406.htm 
 
 
Llacs esteparis: Illes d’aigua en terres de set. ENDESA. 
És un estudi centrat en els llacs esteparis ibèrics que adopta els de Mongòlia com a referent per poder deduir les comunitats 
naturals prístines, així com les condicions del medi necessàries per definir el seu estat ecològic. L'estudi s'ha centrat en les 
comunitats de crustacis planctònics. Porta 5 anys en funcionament i ha donat lloc a noves cites d'espècies i una proposta de 
classificació tipològica de les llacunes estepàries ibèriques.  
 
El projecte encaixa perfectament en el Pla per a la Conservació de la Biodiversitat d'Endesa, dins del marc de projectes 
emblemàtics; és a dir, projectes singulars sobre biodiversitat, amb una important component científica i que per la seva 
localització o objectius, aporten resultats mesurables directament en termes de biodiversitat. D'altra banda, les llacunes 
estepàries són ambients amb una història recent bastant marginal i alterada per l'activitat humana. A Espanya, on són un 
component essencial del patrimoni natural, no existeixen ja sistemes prístins i falten referències de les seves comunitats 
naturals, així com criteris per concretar el seu estat ecològic.  
 
L'elecció de Mongòlia com a enclavament de referència respon a diverses causes: Pertinença a la mateixa regió 
biogeogràfica (eurosiberiana). Disponibilitat de més de 3000 masses d'aigua (> 10 ha) d'àmplia tipologia (aigües dolces o 
salades, permanents o temporals, profundes o succintes,…). Nul·la o molt baixa pressió antròpica sobre les llacunes. Entre 
2005 i 2010, s'han realitzat 8 campanyes d'estudi a Mongòlia i s'han estudiat més de 500 llacunes. Les campanyes, d'un mes 
de durada, comporten la caracterització morfològica, físic-química bàsica i biològica (zooplancton) de cada massa d'aigua. 
 
Ocasionalment s'ha estudiat també l’avifauna. Les mostres recollides, així com les dades de camp, són analitzades a Espanya 
per l'equip de treball, del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. S'han establert contactes i col·laboracions 
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amb grups científics de la Universitat de Mongòlia, amb l'administració hidràulica estatal i amb fundacions internacionals 
(The Àsia Foundation) que desenvolupen treballs socials i ambientals a Mongòlia. D'Espanya es disposa de dades i estudis 
de pràcticament totes les llacunes estepàries, a partir del bagatge científic de l'equip de treball. Com a resultats, està una 
proposta metodològica de classificació de les llacunes ibèriques, un inventari molt complet sobre les espècies 
zooplanctòniques i els seus hàbitats, que serà la base de la deducció de les comunitats naturals de referència i dels criteris 
de definició de l'estat ecològic de les llacunes ibèriques. S'han descrit moltes noves espècies per a Mongòlia i 3 noves cites 
per a la ciència, sent aquest aspecte taxonòmic un altre dels grans reptes en biodiversitat del projecte.  
 
Endesa va organitzar en 2009 una exposició permanent sobre les llacunes estepàries en el Museu de la Ciència de Valladolid, 
ha presentat resultats de l'estudi en fòrums nacionals i internacionals i prepara una publicació monogràfica per a principis de 
2011. El rèdit per Endesa d'aquest projecte, resideix en el propi repte de contribuir de forma proactiva al coneixement i la 
protecció de la biodiversitat, així com a la deducció dels millors criteris possibles de gestió sostenible, per a aquest tipus de 
singulars ambients aquàtics. 
 
Font:  
Miguel Alonso (18 Octubre 2010) 
http://donosti.geodata.es/mongolian_lakes/index.php?page=home&lang=en    
 
Comença la Cimera de Biodiversitat de Nagoya 
S'ha iniciat en Nagoya, Japó la 10 Conferència del Conveni de Biodiversitat, on fins al 29 d'octubre 16.000 delegats de tot el 
món analitzaran la gravíssima situació de pèrdua de biodiversitat, acordaran una Meta i un Pla Estratègic que permeti 
detenir la pèrdua de biodiversitat abans de 2020, entre molts altres acords. En aquesta Cimera han de decidir-se objectius 
clars per detenir la pèrdua de Biodiversitat i ha de traçar-se un Pla Estratègic eficaç que permeti desenvolupar els 
mecanismes adequats per escometre aquest repte.  
 
La conservació de la vida a la terra passa per mantenir els processos i els serveis dels ecosistemes i, per a això, s'han 
d'adoptar polítiques amb determinació que permetin detenir la pèrdua de biodiversitat. En el plenari d'obertura de la 
Conferència les organitzacions ecologistes han donat lectura a una declaració consensuada en les jornades d'ONG 
celebrades durant el cap de setmana en el qual es destaca que “La humanitat ha fallat en el compliment de la Meta de 
Biodiversitat 2010 i en l'aplicació del Conveni.  
 
A causa de l'alarmant pèrdua de biodiversitat, ens enfrontem a una crisi complexa que és alhora ambiental, alimentària, 
energètica, social, i econòmica. Abordar les causes profundes de la pèrdua de biodiversitat i la injustícia social requereix un 
reimpuls del Conveni de Biodiversitat. Hem d'articular una visió audaç que traci un camí veritablement sostenible cap a la 
justícia de la biodiversitat. La COP10 ha de ser un punt d'inflexió en aquest camí”. Amb motiu d'aquesta cimera de la 
biodiversitat, Ecologistes en Acció, que ja està participant en aquesta Conferència, engega un canal de televisió per internet 
(http://www.somosbiodiversidad.tv ), que neix amb l'objectiu d'apropar la desena Cimera sobre Biodiversitat a qui desitgi 
informar-se sobretot el que envolta a una trobada decisiva per al futur del planeta.  
 
Somosbiodiversidad.tv és una eina que aborda totes les qüestions relacionades amb la Biodiversitat des d'una perspectiva 
global i molt especialment tot el que ocorri a Nagoya. Per a això inclou continguts molt diversos, com a debats, entrevistes, 
informatius o documentals.  
 
A més incorporés diàriament cròniques del nostre enviat especial, Jaume Grau, a la cimera de Nagoya i que permetran 
conèixer de primera mà tot el que ocorre en la conferència. A més, Ecologistes en Acció ha creat el blog 
http://caminoanagoya.blogspot.com que, al costat d'una pàgina al facebook i una altra en el twitter, permetran seguir les 
informacions del nostre enviat especial al Cimera de la Biodiversitat. 
 
Font:  
Ecologistas en accion (18 Octubre 2010) 
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article18867 
 
 
Brasil: Incendis al “Cerrado” van augmentar un 350 per cent 
Els focus d'incendi al “Cerrado”, la sabana brasilera, van augmentar 350 per cent aquest any en comparació de 2009, 

segons un estudi de l'Institut Nacional d'Investigacions Espacials (INPE) divulgat 
el dia 8. Van ser 57.700 en el que va de l'any.  
 
El “Cerrado” és el segon bioma brasiler en extensió, solament superat per 
l'Amazònia.  
 
En els seus dos milions de quilòmetres quadrats ja va perdre 48 per cent de 
vegetació nativa, segons el Ministeri de Medi ambient. “Les cremades es fan per 
renovar pasturatges i ‘netejar’ terres. Per combatre-les és necessari conèixer si la 
causa és desconeixement o maldat”, va dir a Tierramérica l'investigador José 
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Felipe Ribeiro, de l'estatal Empresa Brasilera d'Investigació Agropecuària (Embrapa).  
 
A més de destruir biodiversitat, les cremades emeten gasos hivernacle. Entre 2002 i 2008, la mitjana d'emissions al 
“Cerrado” va ser de 232 milions de tones de diòxid de carboni. 
 
Font:  
Tierramerica (18 Octubre 2010) 
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=eco&nro=497 
 
Cuba: L’ambient, protagonista del cinema pobre 
Científics i especialistes van acceptar el repte de compartir les seves preocupacions ambientals amb creadors del món 
audiovisual en la tercera Mostra Temàtica del Cinema Pobre Humberto Solás, que va concloure aquest dissabte a la capital 
de Cuba. "És molt important saber que en aquest cinema, pobre en recursos i molt ric en idees i voluntat, tenim un aliat en 
la defensa i recerca de solucions als problemes ambientals", va dir a IPS Teresita Tellería, vicepresidenta de Pronaturaleza, 
societat cubana per a la protecció de l'ambient. Les mostres temàtiques van començar en 2008 com a complement del 
Festival Internacional de Cinema Pobre Humberto Solás, una proposta cultural que des de 2003 aposta per l'ús de la 
tecnologia digital per a la realització d'un cinema de baix pressupost, però d'alta qualitat artística.  
 
D'acord a especialistes, les conferències i debats que conformen l'agenda d'aquestes trobades s'han consolidat com a 
"espais interactius de reflexió i recerca de solucions a les problemàtiques del cinema contemporani". En aquesta ocasió, la 
cita teòrica va estar dedicada a ambient i gènere. Aquesta trobada va permetre que es reunissin professionals de diferents 
disciplines, posant en relleu la importància de treballar junts i "crear sinergies entre els uns i els altres", doncs els problemes 
que afecten a l'ambient són cada dia més complexos, va dir Tellería. La mostra, efectuada per primera vegada en el Centre 
Històric de l'Havana Vella, va ser inaugurada el dimecres 13 amb l'estrena del documental "Nens del present", realitzat 
completament per un grup infantil de Gibara, localitat de la província de Holguín, a uns 775 quilòmetres de la capital.  
 
L'audiovisual va ser preparat amb suport d'Unicef per enviar un missatge d'alè i solidaritat a la infantesa d'Haití, país assotat 
al gener per un terratrèmol de set graus en l'escala de Richter. "A ells volem dir-los que no estan sols (...), que nosaltres 
també vam tenir moments molt dolents pel canvi climàtic", va dir a IPS Ernesto Reyes, un dels protagonistes. En el material, 
els nens narren les seves vivències de l'huracà Ike que va sofrir Gibara en 2008. "Nosaltres som els directors, editors, 
camarografs", va comentar Ana María Leyva. Per a Sergio Benevenuto, director del certamen de Cinema Pobre que 
anualment es realitza en Gibara, treballar amb persones menors d'edat dóna la possibilitat de canviar les regles de joc en 
l'àmbit educatiu-cultural i, al mateix temps, fomenta l'interès pel cinema digital, de baix pressupost. "Ells ens donen lliçons...  
 
Aquesta obra no va anar per res induïda. Van decidir un tema ambiental associat als seus sentiments, a la seva pròpia 
tragèdia i també a la sensibilitat cap a altres nens que estan vivint una catàstrofe tal vegada pitjor", va declarar a IPS. Entre 
les pel·lícules exhibides en la mostra, va cridar especialment l'atenció "Flash Forward", realitzada en 2005 pel cubà Arturo 
Infante a Budapest. Aquest curtmetratge planteja una visió futurista de l'Havana en 2026, sobrepoblada, travessada per un 
metro, sotmesa a molt baixes temperatures i fortes nevades i amb barris populars convertits en puixants centres comercials. 
"DeMoler", d'Alejandro Ramírez, retrata el sentir de la treballadora sucrera davant el desmantellament d'una central per la 
reducció d'aquesta indústria. Juntament amb "Revolució blava", de Diego Fabián Archondo, sobre la introducció del peix 
claria (Clarias gariepinus) a Cuba, van posar sobre la taula temes que preocupen a la societat cubana. En tant, els danys 
ocasionats al mar, rius i fonts d'aigua potable i la necessitat no només d'augmentar el paper dels mitjans de comunicació en 
l'educació ambiental, sinó també d'obrir un espai a la participació ciutadana, van provocar polèmiques en les sessions 
matinals del divendres 15, sobre "Medi ambient i aigua". "Només la denúncia d'allò que seguim fent malament pot ser útil", 
va dir el fotògraf Jorge Larramendi, qui va exhortar a les autoritats ambientals a atorgar els permisos requerits a aquells 
realitzadors que pretenen fer obres que reflecteixen els problemes ecològics i els errors comesos.  
 
"L'art no pot canviar un país, però sí pot canviar actituds", va dir l'actriu Luisa María Jiménez, partidària de portar a espais 
més amplis el debat sobre l'impacte ambiental de l'acció humana i la censura del seu reflex en l'art i en els mitjans de 
comunicació. Com en edicions anteriors, la mostra va incloure debats sobre gènere i rols femenins, la diversitat sexual, la 
independència i alternativitat de l'audiovisual contemporani i un espai especial dedicat a la primerenca visió de gènere al 
cinema de Humberto Solás (1941-2008). La mostra "és un gran repte pels quals li han donat continuïtat a les idees i a tot el 
que Humberto va llegar per a la cultura cubana", va dir a IPS el viceministre de Cultura, Julio Ballester, qui va dir haver 
assistit de manera "casual" a un dels debats sobre violència de gènere i feminisme a Cuba. Després de reconèixer que l'illa 
està vivint "un moment financer complicat", va considerar necessari "buscar alternatives per seguir fent coses importants". 
"Hem d'aconseguir que l'esforç que es faci en moments tan difícils sigui amb la mateixa qualitat amb que Humberto Solás va 
fer cinema. És a dir, que s'utilitzin els recursos per fer coses que perdurin i, a més, que ens ensenyin", va afirmar el 
viceministre. 
 
Font:  
Dalia Acosta (13 Octubre 2010) 
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96671 
 
India: Clima extrem afecta als camperols indis 
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A més d'1.000 quilòmetres de Nova Delhi, Ladakh es troba a la zona occidental de la serralada de l’Himalaya i de la Meseta 
Tibetana, on són comunes les condicions climàtiques extremes, fredes i seques. En general, les precipitacions a Ladakh sols 
aconsegueixen els 20 centímetres en tot un any. No obstant això, el 6 d'agost es van produir forts aiguats que van bolcar 
250 centímetres de pluja sobre la província en amb prou feines una hora, causant esllaviçaments i inundacions, provocant la 
mort d'almenys 233 persones i deixant a altres milers sense llar. "Mai havíem escoltat d'un desastre així en la història de 
Ladakh", va dir Pintto Narboo, un dels molts residents de Leh traumatitzats per la tragèdia. Però fins i tot abans de la 
intensa pluja d'agost, els residents de les 241 poblats de Ladakh es preguntaven sobre els curiosos canvis en el clima i les 
temperatures, que estaven transformant la seva vida diària. Chewang Norphel encara recorda vívidament com ella i els seus 
veïns podien caminar per la superfície de la glacera Khardungla.  
 
Però ara aquesta "s'ha esvaït per complet, mentre que els altres, com el de Stok Kangri, retrocedeixen ràpidament", va 
explicar. De fet, Norphel va rebre el malnom d’ "Home de gel", no per les seves gestes sobre superfícies congelades, sinó 
per la seva pionera contribució per crear glaceres artificials per a l'ús d'agricultors en l'etapa inicial de la temporada de 
cultius. "Se l’anomeni canvi climàtic o se li atribueixi a qualsevol altre procés natural, estem experimentant moltes 
transformacions en el nostre entorn", va dir a IPS el director executiu del no governamental Projecte de Nutrició per Leh, 
Lobzang Tsultim. "La nostra regió és coneguda com a àrida, i tenim petites glaceres, dels quals extraiem l'aigua", va 
explicar. "Però en els últims anys, molts d'aquests han retrocedit. Com si fos poc, hem vist nostres limitades pastures 
assecar-se a causa de l'escassetat d'aigua".  
 
"Els hiverns es fan més curts i calents", va dir l'agricultor 
Tashi Namgiyal. "La neu es fon ràpid". El camperol va 
assenyalar que la popular "ruta de Chadar", com se 
l’anomena a l'encreuament del riu Zanskar quan està 
congelat i que han realitzat generacions durant l'hivern, ara 
es pot fer per amb prou feines dos mesos.  

Foto: Ecologiabloq.com 

 

 
Abans, "solia ser des de desembre a març". "Ara sofrim 
pestes fins i tot en els poblats més alts, mentre que abans es 
produïen solament en les més baixes", va afegir Namgiyal. 
"També estem veient un canvi en les nevades i en les collites 
d'ordi". Els residents no estan imaginant coses. S.N. Mishra, 
del Departament Meteorològic Indi, va confirmar que la 
temperatura mitjana a Ladakh entre novembre i març s'havia 
incrementat un grau, mentre que la màxima per als mesos 
d'estiu va augmentar 0,5 graus centígrads. Les pluges 
d'agost van arruïnar les plantacions i altres terres cultivables.  
 
Segons dades oficials, 1.420 hectàrees van ser afectades per 
les inundacions, i 51 per cent de les sembres, incloent d'ordi i 
de verdures, van anar severament malmeses.  
 
Fins a agost, "només ens preocupava que faltés l'aigua, al veure que les glaceres retrocedien ràpidament", va assenyalar 
Narbo.  
 
"Però ara també temem per la nostra superviviència", va afegir. "El dany és molt vast", va confirmar Robert Folkes, cap 
d'emergències de l'organització no governamental Save the Children, referint-se a les últimes inundacions. "Els camperols 
sens dubte necessiten… maquinàries i treball manual per netejar les capes de llot dels seus camps", va indicar. "També 
necessiten ajuda dels governs locals i de les organitzacions no governamentals per reparar el dany causat als sistemes 
d'irrigació, dels quals depèn en gran mesura l'agricultura de Ladakh", va afegir. El geògraf Mohammad Sultan, professor a la 
Universitat de Caixmir, va opinar que un sol esdeveniment com les pluges d'agost no representava necessàriament un 
senyal de l’escalfament planetari, però va admetre que "l'augment dels esdeveniments extrems suggereix que les condicions 
climàtiques estan canviant".  
 
"A causa que els hiverns es fan més curts i més calents, i també davant el fet que moltes glaceres petites retrocedeixen 
ràpidament, no només la gent comuna, sinó també experts en el canvi climàtic veuen això amb preocupació", va dir per la 
seva banda Badrinath Balaji, qui ha treballat per diversos anys en aquest lloc com a silvicultor. La tragèdia d'agost va 
generar el temor entre els agricultors que algun dia hagin d'abandonar Ladakh, i estan avui especialment preocupats per 
l'escassetat d'aigua. "L'agricultura és l'únic art que coneixem, i òbviament els nostres fills dependran d'ella", va dir Sonam 
Tundup, camperol del poblat de Stakmo.  
 
"Si no queda aigua, no hi haurà agricultura, i això significa que els nostres fills hauran d'abandonar aquesta terra". Tsultim, 
del Projecte de Nutrició de Leh, sosté que adaptar-se al canvi climàtic és la millor opció. "O t'adaptes o t'extingeixes", va dir. 
"Encara que estic segur que no estem pagant per cap falta nostra, hem de pensar a adaptar-nos als canvis, que ocorren a 
causa d'accions del món industrialitzat" que alliberen gasos d'efecte hivernacle, va sostenir. 
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Font:  
IPS (20 Octubre 2010) 
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Brasil: Viure de la fusta sense liquidar la selva 
La família Zolinger, típic exemple de les quals van emigrar del sud de Brasil a l'Amazònia a la recerca de terres i fortuna, té 
ara una segona oportunitat com a extractora de fusta, després de contribuir a la devastació dels boscos de Rondônia, on es 
van establir en 1979. “Aquí tenim treball almenys per 15 anys”, va assenyalar Sergio Zolinger, de 39 anys d'edat, 23 d'ells 
dedicats a l'activitat, referint-se al Bosc Estatal d’ Antimary, en el nord-occidental estat d'Acre, l'explotació del qual des de 
2005 es realitza segons una gestió certificada.La fusta que s'hi extreu es considera sostenible. Abans, en l’estat veí de 
Rondônia, els propietaris d’hisendes “ens donaven solament un any per treure la fusta” dels seus extensos predis, perquè 
volien desboscar-los ràpid i alliberar-los per al bestiar o la sembra, va dir a Tierramérica.  
 
Alguns propietaris, considerant massa baix el preu de la fusta, “preferien cremar tot el bosc” i destruir fins i tot caobes i 
altres exemplars de gran valor comercial, va assenyalar. L'extracció de caoba, amenaçada d'extinció per la tala excessiva, va 
acabar prohibint-se. Altres espècies també van desaparèixer del mercat legal. Aquest desaprofitament obligava a buscar 
fusta d'interès comercial cada dia més lluny, va lamentar Zolinger. Ara, a més d'1.300 quilòmetres a l'oest de la seva llar a 
Vilhena, municipi de l'extrem oriental de Rondônia, ell, el seu pare i el seu germà major participen en una nova experiència 
a Acre. Antimary, oficialitzada com a àrea de conservació i aprofitament sostenible al 1997, és pionera en l'ús controlat dels 
seus fruits, fins i tot les fustes, com la castanya, el cautxú i diverses llavors, avançant-se a la Llei de Concessions Forestals, 
que el Congrés legislatiu va aprovar en 2006 i que només en 2008 va començar a generar els primers contractes de fins a 
40 anys. A l'empresa familiar dels Zolinger li va tocar extreure fusta segons el pla de gestió d'una selva de 47.000 hectàrees, 
sota gestió de la Secretaria Estadual Forestal d'Acre. Aquest any poden talar arbres identificats amb precisió amb fins a 
4.000 hectàrees.També tenien aquest límit en 2009, però només van cobrir poc més de la meitat, doncs compten amb un 
equip reduït de 12 treballadors, a més dels tres patrons que també treballen dur, i les pluges es van perllongar fins a 
començaments de juny. Aquest any van poder començar l'extracció al maig.  
 
El treball ha de concentrar-se en el “estiu” amazònic, els quatre o cinc mesos en els quals plou poc. Qualsevol pluja 
impedeix el transport dels pesats troncs per camins de terra relliscosa en una superfície de costes i pendents. Un mapa 
detallat del bosc identifica amb nombres els arbres d'espècies comercials i grandària adequada. Però no es pot tombar 
aquells situats en la faixa blava, un àrea de preservació permanent de 30 metres d'ample a la vora dels rius i rierols, va 
explicar el pare, Oscar Zolinger, de 67 anys, que va iniciar a la seva família en el negoci de la fusta. Aquesta faixa 
preservada podria reduir-se a la meitat si prospera al Congrés una proposta de revisió del Codi Forestal a la qual s'oposa el 
moviment ambientalista. La mesura augmentaria en 25 per cent la fusta extreta a Antimary, perquè permetria talar “més 
arbres i just els de millor qualitat i més alts”, va avaluar “Chico” Zolinger, el fill gran.  
 
Ell estima que la productivitat actual de la selva és d'entre set i vuit metres cúbics de fusta per hectàrea, i arriba fins a 10 
metres a les millors àrees. La sumaúma (Ceiba pentandra), un arbre enorme de fusta blanca i creixement ràpid conegut com 
ceiba i pal sant en altres països, és la més aprofitada a Antimary, on també es tallen espècies abans descartades pel seu 
“baix valor comercial”, com el tauari (Couratari oblongifolia Ducke & R. Knuth), però que ara tenen mercat davant 
l'escassetat d'altres “més nobles”, va informar Chico Zolinger. La gestió també obliga a preservar grans arbres per assegurar 
la bona herència genètica de les espècies. Malgrat això, hi ha experts forestals escèptics sobre la sostenibilitat de la gestió a 
llarg termini, a causa del deteriorament genètic que causa la tala del millor exemplar de cada àrea. Antimary és una 
“experiència única” a Brasil, la seva gestió és comunitaria, doncs l'explotació no es concedeix a una empresa sinó a 
associacions de pobladors del bosc, “de manera no onerosa”, i els guanys de la venda de fusta es divideixen entre les 56 
famílies residents, va explicar el secretari estadual de Boscos, Carlos Duarte, conegut pel sobrenom de “Resende”, nom de la 
seva ciutat d'origen. Raimundo Tavares da Silva, de 34 anys i sis vivint en el bosc, és un dels beneficiats, amb la seva dona i 
dos fills petits, com a membres d'una de les tres associacions. L'any passat va guanyar 3.200 reals (1.850 dòlars) i en 
aquest ja va rebre una primera part de 2.172 reals (1.280 dòlars).  
 
A més, cada família disposa de 100 hectàrees de bosc on cullen castanya, altres fruits i cautxú, amb el permís de desboscar 
fins a 20 per cent de la superfície, al ritme d'una hectàrea a l'any, per conrear i criar fins a 30 bovins, va explicar.També 
compten amb escoles. I, el millor, l'extracció de fusta va obligar a construir una carretera d'uns 30 quilòmetres que --si bé 
de terra convertida en fang quan plou-- permet arribar a la pavimentada BR-364. “Abans portava nou dies arribar a la ciutat 
més propera” a peu, va destacar Silva a Tierramérica. En Acre no hi ha “concessions forestals privades”, va observar 
Resende. Estendre l'experiència de Antimary als altres tres boscos públics estaduales existents, i a altres dos per implantar, 
exigeix capacitació prèvia dels pobladors i aconseguir que superin la inseguretat alimentària, per evitar que desbosquin.Acre 
té 88 per cent de les seves àrees boscoses preservades, que ampliarà amb la plantació d'espècies natives i productives, com 
la seringueira (l'arbre del cautxú), la castanya i el açaí, una palmera de fruit molt demandat, va anunciar. El maneig forestal 
va permetre multiplicar per 20 el valor patrimonial dels boscos natius d'Acre, que fa 12 anys era de sol 35 reals (20,50 
dòlars) per hectàrea. I això és important per evitar la desforestació, va concloure Resende. 
 
Font:  
Terramerica (18 Octubre 2010) 
http://tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3769 
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Canadà: El yin i el yang dels extrems climàtics 
Les inundacions que van afectar a 20 milions de persones a Pakistan i la devastadora ona de calor de Rússia són fenòmens 
climàtics vinculats. “La ciència atmosfèrica estableix que les inundacions de Pakistan i l'ona de calor de Rússia van estar 
directament connectades”, va dir a Tierramérica el científic del nord-americà National Center for Atmospheric Research 
(Centre Nacional d'Investigació Atmosfèrica), Kevin Trenberth. Un sistema d'alta pressió massa perllongat va generar un 
estiu mediterrani sec de sis setmanes en l'occident de Rússia, la qual cosa al seu torn va provocar que els vents monsons 
indis anessin més humits de l'habitual. Això va causar pluges sense precedents en el nord de Pakistan i a Índia, va explicar 
Trenberth. És molt difícil saber si el canvi climàtic va deslligar aquests esdeveniments, però sens dubte els va empitjorar. 
“Sense el reescalfament planetari, probablement aquests extrems no s'haurien presentat”, va agregar. 

 
La sequera a Rússia i les fortes precipitacions a Pakistan són el 
que s'espera que succeeixi pel canvi climàtic, va plantejar.“Les 
modificacions dels fenòmens climàtics extrems són la principal 
via de manifestació del canvi climàtic”, va assenyalar.  

 

 
Les tempestes o inundacions que abans ocorrien cada dos 
segles, ara poden presentar-se cada 30 anys, va suggerir. 
Aquests fenòmens del clima van representar 76 per cent de tots 
els desastres dels últims 20 anys.  
 
I en les properes dues dècades, els costos humanitaris anuals 
de les catàstrofes naturals poden augmentar 1.600 per cent, 
segons l'informe 2009 "The Humanitarian Costs of Climate 
Change" (Els costos humanitaris del canvi climàtic), del 
Feinstein International Center de la nord-americana Tufts 
University.  

Foto: Fondo España PNUD
 

“En definitiva, serà la capacitat de cada llar de protegir-se de la commoció física i econòmica del desastre el que marcarà la 
diferència entre sobreviure o no. (Els governs) poden alterar profundament l'ambient en el qual actuen les persones”, 
conclou l'estudi.Afectat per ciclons que en els anys 70 van matar a centenars de milers de persones, Bangladesh va reduir 
en forma dràstica el cost econòmic i humà d'aquests fenòmens i de les inundacions.Per a això va posar en pràctica sistemes 
d'alerta primerenca, educació, construcció de carreteres elevades que funcionen com a rutes d'evacuació i edificació sobri 
pilotis, va descriure Gordon McBean, director del Institute for Catastrophic Loss Reduction (Institut per a la Reducció de 
Pèrdues Catastròfiques), de la canadenca University of Western Ontario.  
 
La població bangladesí també es va adaptar a les freqüents inundacions, als sòls salins i a l'augment del nivell del mar: va 
començar a criar ànecs, en comptes de pollastres, peixos i crancs, i a conrear hortes flotants. Sigui com sigui que els països 
en desenvolupament es preparin per a condicions climàtiques extraordinàries, necessiten molt més suport internacional que 
el que reben, va dir McBean a Tierramérica. 
Els països rics gasten sumes increïbles en les seves forces armades, però amb prou feines una fracció diminuta es destina a 
assistir plans de contingència davant desastres en nacions en desenvolupament. I aquesta és una millor inversió per 
augmentar la seguretat internacional, va opinar.En el marc de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic s'han compromès milers de milions de dòlars per ajudar als països pobres a adaptar-se. Senegal i Hondures van 
aprovar al setembre els dos primers projectes, per un total de 14 milions de dòlars.  
 
En molts països, els polítics i el públic no estan disposats a gastar grans quantitats de diners per a desastres que podrien no 
ocórrer en el transcurs de les seves vides, va dir McBean. Encara que és molt més barat preparar-se, aquest pensament a 
curt termini retarda l'aplicació de mesures de prevenció. I algunes catàstrofes són difícils de prevenir, per exemple, els 
lliscaments de terra, va assenyalar. “Fa alguns anys, estava a Caracas i vaig observar com s'assentava un barri marginat en 
un vessant empinat de la muntanya. Els vaig dir als meus acompanyants que això era l'avantsala d'un desastre. Una 
setmana després, va ocórrer el desastre després d'unes 
pluges fortes”, va relatar McBean. La pobresa obliga a la 
gent a viure en aquests perillosos pendents, la qual cosa 
crea un desafiament molt més difícil de superar, va opinar.  
 
Recuperar-se de desastres és molt més dur del que sembla, 
i pot ser fins i tot impossible. Cinc anys després de l'huracà 
Katrina, la sudoriental ciutat nord-americana de Nova 
Orleáns encara no torna a estar dempeus. Els casinos, 
zones turístiques i la part més rica de la ciutat es van 
restaurar ràpidament, però les àrees pobres segueixen 
destruïdes i les habiten amb prou feines el 24 per cent de la 
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seva població original, va escriure John Mutter, de la Universitat de Columbia, en la revista especialitzada Nature.  
 
Estats Units pot reconstruir cada metre quadrat de Nova Orleáns, però la gent no espera que el govern s'ocupi dels pobres, 
va dir Mutter en una entrevista amb Tierramérica. Per tant, la bretxa entre rics i pobres a Nova Orleáns s'ha ampliat. Això és 
el que ocorre quan no hi ha una resposta adequada posterior als desastres, va sostenir.  
 
En la mesura en què el canvi climàtic genera desastres més freqüents i intensos resulta més urgent una adequada 
reparació, va dir. Per la seva experiència a Haití, Mutter considera que la millor manera d'ajudar a un país a recuperar-se és 
impulsar els sectors econòmics amb més possibilitats de créixer. Tant a Haití com a Pakistan, la prioritat ha de ser 
reconstruir escoles, hospitals i altres obres d'infraestructura. Millorar la productivitat agrícola i recolzar a les indústries que 
requereixen molta mà d'obra, així es creen ocupacions i s'estimula el creixement econòmic, va dir Mutter. 

Foto: Fondo España PNUD 

 
Font:  
Terramerica (11 Octubre 2010) 
http://tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3764&olt=496 
 
Unió Europea: 
 
Hongria: tragedia roja, una oportunitat 
Mentre continuen les operacions d'emergència s'arriba al creixent augment del risc de sortida de fluxos de gran escala dels 
llots tòxics provinents del processament d'alumini del dipòsit trencat a la ciutat de Kolontàr.  
 
Tragèdia anunciada: La ruptura de les parets del dipòsit el passat 4 d'Octubre ha matat almenys a set persones, ha inundat 
sis pobles i ha enviat una marea tòxica cap al Riu Danubi. En dies passats, es van fer públiques imatges que mostraven 
l'estat dels reserves al juny on es mostraven clarament fissures en els mateixos. És a dir, la catàstrofe va poder ser evitada i 
que ja va causar les primeres detencions per aclarir el tema on el gerent de la companyia MAL (Aluminis d'Hongria) ja ha 
estat posat sota arrest per l'accident del vessament de les piscines on es dipositen els residus tòxics. Les tasques de 
redireccionament del material es van avançar amb èxit portant els tòxics a cap a un dic secundari de 1500 m de llarg, 30 m 
d'ample i una altura de 8 metres situat al llarg de Kolontàr, per reduir els danys de nous vessaments.  
 
L'empresa diu: Segons la companyia, el dipòsit número 10, causant del vessament, comptava amb les regulacions mínimes 
d'ús i funcionament, basant les seves dades en un informe de 1995 en el qual es complien amb les condicions necessàries 
per depositar materials tòxics. De la mateixa manera confirmen que al 1990 van ser segellades 149 hectàrees de dipòsits. 
Així mateix MAL Co Ltda., assegura que ha invertit milers de milions de florins hongaresos per al manteniment i renovació 
dels dipòsits. De la mateixa manera es basen en declaracions del sector agrícola de Kolontar que adduïa greus inundacions 
en el sector, afirmant que el lloc estava inundat abans de la tragèdia.  
 
Amb la finalitat d'esclarir si aquestes piscines van ser revisades posteriorment i de forma periòdica, HolaVerde, com va 
intentar aclarir diversos punts amb MAL Co., però l'empresa no s'ha pronunciat davant els qüestionaments realitzats per 
nosaltres fins al dia d'avui.  
Mineria a consideració:  La Mineria i el processament de minerals de preses, presumiblement amb inclusió del dipòsit 
Kolontàr, apareix com una preocupació prioritària en un estudi realitzat en 2004. El treball abasta tota la zona de l'Est 
europeu que posseeix llocs de deixalles perilloses i tòxics.  
 
Considerat com el major desastre químic de la història a Hongria, WWF “ha posat de manifest la necessitat de tornar a 
avaluar la regulació actual de tals mines de residus i planteja la qüestió de quants altres bombes de rellotgeria que hi ha a 
Europa Central i Oriental ,”va dir Gabor Figeczky, CEO d'aquesta organització al país Magiar. No obstant això, és clar que la 
informació dels llocs sobre els riscos que presenten i en què s'està fent per reduir-los és extremadament pobre.  
 

D'igual manera WWF va publicar la setmana del 4 
d'Octubre, una llista dels últims llocs del Danubi que van 
rebre deixalles tòxiques i algunes de les àrees de major risc. 
Andreas Beckmann, Director del Danubio i els Carpats de la 
mateixa organització mediambiental va dir que la llista 
“dóna una indicació d'altres llocs potencialment perillosos a 
la regió, però de cap manera ofereix el tipus d'anàlisi 
exhaustiva que es necessita."  

 

 
Accions futures: És important promoure que la Comissió 
Europea i el govern hongarès avancin una investigació que 
permeti complementar el paquet de treball sobre la gestió 
sostenible de l'aigua amb el desenvolupament d'un Pla 
d'Acció per a l'aplicació efectiva de la Unió Europea quant a 
residus de mineria. Això es duria a terme durant la propera 
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presidència hongaresa de la Unió Europea, que comença al gener de 2011.  
 
"El motiu per a la creació d'una Directiva de la Unió Europea quant a Residus de Mineria, van anar els grans abocaments 
tòxics a Baia Mare i Baia Borsa a Romania al 2000 i en Doñana al sud d'Espanya en 1998. Però les noves normes introduïdes 
per la Directiva en 2006, no es van donar per al tractament dels residus de l'embassament Kolantar, sent els que major risc 
presenten per als humans i el medi ambient,” va dir Sergey Moroz, expert en política en l'Oficina de Política Europea de 
WWF. Moroz també va assegurar que "altres disposicions que podrien haver fet una diferència a Kolantàr en 2010, com la 
inspecció dels llocs per part de terceres parts, el seguiment i la revisió dels permisos, s'ha d'introduir molt abans de 2012.  
 
"El nou Pla d'Acció ha d'incloure una avaluació dels riscos als éssers humans i el medi ambient, de tots els llocs crítics de 
deixalles mineres, revisar totes les llicències concedides que donin curs a noves operacions mineres, pel que fa a les 
substàncies perilloses i la seva classificació, la definició de mesures immediates durant el període de transició amb 
responsabilitats clares per als operadors i els respectius Governs i la Comissió Europea. A més, la Comissió Europea hauria 
d'avaluar si les respectives directives de la UE han estat transcrites dins de lleis i reglaments nacionals i revisar en quina 
mesura s'han posat en pràctica. El pla d'acció podria aplicar-se en part com un projecte emblemàtic en el marc de la nova 
Estratègia de la UE del Danubi, que actualment està sent desenvolupat per la Comissió Europea i espera que sigui adoptat 
formalment en la Unió Europea d'Hongria Presidència la propera primavera. 
 
Font:  
Holaverde (14 octubre 2010) 
http://www.holaverde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=662&Itemid=139 
 
Barroso qualifica de “greu catàstrofe mediambiental” el vessament tòxic d’Hongria 
José Manuel Barroso, president de la Comissió Europea, es troba avui a Hongria, on després de conèixer de primera mà les 
conseqüències de l'abocament tòxic, ha qualificat la situació de “greu catàstrofe mediambiental”, segons recull la premsa 
europea.  

Les autoritats del país tenen previst acabar avui un nou mur de 
contenció. La barrera que Budapest té previst acabar de 
construir avui és d'1.500 metres i pretén evitar que hi hagi una 
segona marea de fang tòxic. Les autoritats hongareses han 
avançat que “hi haurà un segon vessament segur”, informa la 
premsa internacional, encara que el dic ho desviarà cap a zones 
no habitades i el fang restant és menys fluït.  
 
Fins al dia d'avui vuit persones han mort i 150 han resultat 
ferides. Viktor Orbán, primer ministre del país, va anunciar ahir 
la destitució del director general de la companyia d'alumini 
Magyar Aluminum (MAL), Zoltán Bakonyi, propietària de la 
presa de residus que va originar la marea tòxica. L'acusat està 
detingut de forma cautelar per “perill públic”.  
A més, el Govern hongarès ha posat l'empresa d'alumini en 

mans de l'Estat. Ahir es van traslladar al país cinc experts de França, Bèlgica, Suècia, Àustria i Alemanya amb l'objectiu 
d'ajudar a les autoritats hongareses a combatre la contaminació de l'abocament de fang tòxic causada el dilluns. La seva 
missió serà analitzar quin ha estat l'impacte de l'abocament tòxic en les aigües, terres, flora i fauna del país; aconsellar com 
prevenir, mitigar i reduir el dany mediambiental causat; i donar la seva opinió sobre futures necessitats davant altres riscos 
que puguin sorgir arran d'aquesta situació.L'enviament dels cinc experts respon a la petició del Govern hongarès, d'activar el 
Mecanisme Europeu de Protecció Civil.  
 
El dijous, Budapest va sol·licitar a altres Estats membres l'ajuda d'experts en catàstrofes relacionades amb els residus tòxics, 
la descontaminació i la gestió de danys mediambientals. Deu països de la UE van oferir més de 40 persones qualificades, 
però l'Executiu hongarès va assegurar que només eren necessàries entre 3 i 5. 
 
Font:  
Euroactive.es (15 Octubre 2010) 

hhttp://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=1585 
 
Empreses europees demanen una acció més important contra el canvi climàtic 
Greenpeace dóna la benvinguda a la declaració conjunta en la qual algunes de les majors signatures europees demanen als 
ministres de medi ambient europeus, reunits avui a Luxemburg, majors compromisos en la lluita contra el canvi climàtic. El 
document, fet públic avui, ha estat subscrit per 29 grans signatures europees com Philips, Barilla, Vodafone o Google, i 
l'espanyola Acciona (1). Greenpeace ha reiterat la seva petició al Govern espanyol perquè es manifesti a favor del 30% com 
ja han fet el Regne Unit, França, Alemanya o, recentment, Dinamarca.  
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“Aquesta iniciativa industrial demostra que assumir majors reduccions d'emissions 
en la UE no solament ens ha de permetre salvar el clima sinó, també, ser 
capdavanters en el desenvolupament de tecnologia verda i generar el creixement 
econòmic i l'ocupació necessària per sortir de la crisi” ha declarat Aida Vila, 
responsable de la campanya Canvi climàtic i Energia de Greenpeace. En la seva 
petició conjunta, aquestes companyies europees demanen a la UE que augmenti al 
30% el seu compromís de reducció d'emissions per 2020 -actualment el 20% (en 
relació amb els nivells de 1990).  

 

 
La petició es basa en la Comunicació de la CE i en els últims estudis que demostren 
que una major reducció d'emissions implica major creixement econòmic, creació de 
noves ocupacions estables, augment de la competitivitat i millores en seguretat i 
independència energètica (2).  
 
Greenpeace destaca que les empreses signatàries són membres del grup Business 
Europe, organització que continua fent pressió política en contra del 30% en nom 
del conjunt del sector empresarial europeu.  

Fuente: Pangea.org

 
En aquest sentit, l'organització ecologista posa l'accent que la divisió existent mostra la falta de legitimitat de Business 
Europe com a portaveu del sector en aquesta qüestió (3). “Business Europe parla només en nom dels interessos del sector 
dels combustibles fòssils i de la indústria química, que volen mantenir els seus beneficis encara que això condemni a altres 
sectors i ens costi el clima.  
 
Els Governs que, com el d'Espanya, permeten que siguin aquestes empreses les que dirigeixin les seves polítiques 
ambientals haurien de rendir comptes per l'impacte que això té no solament a nivell ecològic sinó econòmic i empresarial” 
ha conclòs Vila. 
 
Font:  
Greenpeace Espanya (14 Octubre 2010) 
http://www.greenpeace.org/espana/news/101014-01 
 
Greenpeace lamenta que la Comissió Europea no hagi recolzat la moratòria a les extraccions en aigües 
profundes 
La Comissió Europea (CE) ha presentat avui el seu pla per a la revisió de la normativa europea en matèria d'extracció en 
aigües profundes. Contràriament a les declaracions del Comissari europeu d'Energia, Günther Oettinger, del juliol passat en 
les quals demanava una moratòria d'aquest tipus de pràctiques en aigües europees, aquest nou text no contempla la 
paralització de les llicències de noves explotacions.  
 
Greenpeace recorda que prohibir la perforació per extreure petroli en aigües profundes és l'única manera segura de prevenir 
un abocament similar al provocat per la plataforma Deepwater Horizon a Europa. L'organització lamenta que, l'endemà que 
Estats Units hagi abandonat la moratòria a les perforacions en alta mar, el Comissari s'hagi distanciat de la seva anterior 
petició d'una moratòria i suspensió d'alguns dels projectes més arriscats d'Europa en la Comunicació de la CE que ha 
presentat aquest matí. 
“La manera més segura d'evitar un desastre en aigües profundes a Europa, en primer lloc, és no extreure allí. Aquest tipus 
de perforació és extremadament perillosa, no importa quant estrictes siguin les normes que regulin la seva activitat” ha 
declarat Sara Pizzinato, responsable de la campanya Transporti de Greenpeace.  
 
“Cal prohibir la perforació en aigües profundes perquè simplement no la necessitem si retallem la demanda de combustibles 
impulsant l'eficiència en el consum dels vehicles i les inversions prioritàries en energies renovables”. Oettinger ha anunciat 
una revisió de la legislació de la UE per donar cobertura a algunes llacunes i establir la posició de l'Agència Europea de 
Seguretat Marítima de la UE per supervisar l'aplicació de regulacions nacionals que enforteixin la normativa vigent. A més, 
s'ha anunciat per a finals d'any una nova comunicació, al marge d'aquesta, sobre l'enfortiment de la resposta de la UE en 
cas de catàstrofes. Les propostes legislatives corresponents podrien arribar "per a primavera de 2011", d'acord amb la 
Comunicació. La Comissió proposa un sistema de llicències en tota la UE que estableixi requisits mínims per als operadors, 
entre uns altres, sobre la capacitat tècnica i financera per fer front a accidents. En la seva opinió, un enfocament nacional 
fragmentat penalitzaria a aquells Estats membres que es dotin d'estàndards elevats ja que podrien sofrir les conseqüències 
dels abocaments causats en altres països que els seus estàndards siguin més laxos.  
 
Greenpeace s'oposa als dos nous pous petrolífers en aigües profundes pels quals Repsol ha demanat autorització al Govern. 
Aquests, en fase d'exploració i situats enfront de la costa de Tarragona, han causat ja dos abocaments en fase d'exploració. 
“El Govern espanyol no hauria d'autoritzar unes instal·lacions perilloses i totalment innecessàries. Si es produís un accident 
com el del golf de Mèxic prop del Delta de l'Ebre podria ser catastròfic” ha conclòs Sara Pizzinato. 
 
Font:  
Greenpeace Espana (13 Octubre 2010) 
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Al Comissari d’Energia se li ha oblidat a casa la moratòria 
El Comissari europeu d'Energia Günther Oettinger, ha presentat el text amb el qual la Comissió llança una petició de canvi 
de les regles de seguretat per a les petrolieres que vulguin fer pous en aigües profundes a Europa. Lamentablement, 
l'endemà que Estats Units deixi la seva moratòria a la perforació en alta mar, el Comissari Oettinger també s'oblida de les 
seves pròpies declaracions estiuenques (juliol).  
 
Demanava una moratòria i la suspensió d'alguns dels projectes més arriscats d'Europa al fil del pànic generalitzat produït per 
la incapacitat de parar l'abocament del golf de Mèxic (encara faltarien setmanes per al segellat del pou). És cert que la 
Comissió Europea demana a la UE que faci pagar a les petrolieres les despeses de neteja en cas d'accident (cosa que 
actualment pagaríem tots els ciutadans) però no seria millor no embrutar? La manera més segura d'evitar un desastre en 
aigües profundes a Europa, en primer lloc, és no extreure allí. Aquest tipus de perforació és extremadament perillosa, no 
importa quant estrictes siguin les normes que regulin la seva activitat. Cal prohibir la perforació en aigües profundes perquè 
simplement no la necessitem si retallem la demanda de combustibles impulsant l'eficiència en el consum dels vehicles i les 
inversions en energies renovables.  
 
Mireu aquest mapa que ha proporcionat la Comissió Europea aquest matí. Hi ha un punt vermell a Espanya, enfront de la 
costa de Tarragona. Repsol està pendent d'autorització per a dos pous més en aigües profundes des del mateix jaciment. 
Aquests ja han causat dos abocaments en fase d'exploració. Per aquesta raó, el Govern espanyol no hauria d'autoritzar unes 
instal·lacions perilloses i totalment innecessàries. Un accident com el del golf de Mèxic prop del Delta de l'Ebre podria ser 
catastròfic. 
 
Font:  
Greenpeace Espana (14 Octubre 2010) 
http://greenpeaceblong.wordpress.com/2010/10/14/al-comisario-de-energia-se-le-ha-olvidado-en-casa-la-moratoria/ 
 
Les Regions necessiten més compromís amb el medi ambient 
Aquesta crida es realitza després de la signatura ahir d'un Acord d'Intencions sobre la cooperació per mitigar i adaptar-se al 
canvi climàtic entre la Presidenta del CDR, Mercedes Bresso, i la Presidenta de la Conferència d'Alcaldes d'Estats Units, 
Elizabeth B. Kautz. Un camí l'Acord pretén accelerar a banda i banda de l'Atlàntic mesurades de caràcter local per millorar 
l'eficiència energètica dels edificis, promoure les fonts d'energia renovable i la mobilitat urbana sostenible, així com modificar 
les conductes de la ciutadania. En la seva Resolució sobre la Cimera de Cancún, el CDR reitera la seva crida a favor d'un 
acord internacional sobre el canvi climàtic destinat a limitar l'escalfament mundial a no més de 2 ºC abans de 2012.  
 
"Els dirigents nacionals tenen, de cara al planeta, la responsabilitat de signar a Cancún un acord vinculant a nivell 
internacional sobre la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle", va assenyalar la Presidenta del CDR, 
Mercedes Bresso. El CDR ha recordat a les regions i els ens locals que estan cridats a exercir un paper fonamental en la 
consecució de l'objectiu de millorar l'eficiència dels recursos i aconseguir una economia més respectuosa amb el medi 
ambient a nivell local. A més, segons la Resolució, han d'augmentar la sensibilització pública, mobilitzar el suport públic a les 
polítiques, la inversió empresarial i les fonts de finançament, i animar als productors i consumidors a canviar les seves 
pautes de comportament.  
Treballs per al canvi, per tal d'alliberar completament el potencial regional i local en la lluita contra el canvi climàtic, és 
important organitzar cursos de formació per als ens regionals i locals sobre com afrontar el canvi climàtic sobre el terreny, 
així com emprendre campanyes de sensibilització entorn del canvi climàtic destinades als ciutadans.  
 
És important una col·laboració estratègica públic-privada com les aliances entre petites i mitges empreses i ens regionals i 
locals amb la finalitat de continuar desenvolupant i aplicant les tecnologies amb baixes emissions de carboni. Les regions i 
ciutats haurien de propiciar pactes locals d'acció pel clima entre socis públics i privats, que estableixin mesures concretes de 
lluita contra el canvi climàtic a fi d'aconseguir l'objectiu 20-20-20. Aquesta setmana la Comissària d'Acció pel Clima, Connie 
Hedegaard, es va dirigir al Comitè de les Regions amb aquestes paraules: "Paral·lelament a les negociacions internacionals, 
la Unió Europea ha d'avançar en el procés i procurar que l'economia europea sigui respectuosa amb el clima. És necessari 
que Europa mantingui el seu lideratge en les tecnologies futures de baixa emissió de carboni, enfront d'una implacable 
competència a tot el món. Únicament així podrem estimular el creixement verd, protegir l'ocupació i reforçar la nostra 
seguretat energètica". Motivant el sector, amb la finalitat d'incrementar el finançament de l'acció pel clima a nivell local, el 
Comitè de les Regions demana la integració del canvi climàtic als pressupostos de tots els nivells de govern.  
 
L'acció pel clima hauria de convertir-se en una prioritat transversal al proper pressupost de la UE, i ha de facilitar-se l'accés 
dels ens regionals i locals als préstecs del Banc Europeu d'Inversions. S'hauria de posar a la disposició dels ens regionals i 
locals un percentatge substancial dels ingressos del règim europeu de comerç de drets d'emissió per portar a la pràctica 
mesures de mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació. 
 
Font:  
Holaverde (8 Octubre 2010) 
http://www.holaverde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=648&Itemid=139 
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250 organitzacions s’uneixen per a demanar a la UE un major control de les multinacionals 
Espanya — L'objectiu és recollir més de 100.000 signatures per aconseguir una legislació que obligui a les empreses 
europees a ser més transparents i a responsabilitzar-se dels seus impactes negatius sobre els drets humans i sobre el medi 
ambient. Les empreses europees han de respectar els drets humans i el medi ambient, independentment d'on actuïn 
L'Observatori de RSC, Greenpeace, Intermón Oxfam i SETEM han presentat aquest matí, en l'Ateneu de Madrid, la 
campanya internacional Drets per a les persones, regles per als negocis (Rights for People, Rules for Business).  
 
L'objectiu és aconseguir les reformes legislatives necessàries perquè les empreses europees siguin més transparents i es 
responsabilitzin dels seus impactes negatius sobre els drets humans i sobre el medi ambient, independentment del país on 
realitzin les seves activitats. Drets per a les persones, regles per als negocis, és una iniciativa de caràcter internacional 
engegada per la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), una coalició de la qual formen part més de 250 
organitzacions de la societat civil de tota Europa. És una campanya informativa i de ciberacció, que inclou la recollida de 
signatures a través de la web www.derechosparapersonas.org per aconseguir adoptar els acords legislatius necessaris 
perquè en la Unió Europea es millorin l'actuació de les empreses europees al llarg de les seves cadenes de 
subministraments. Segons aquestes organitzacions, la globalització i deslocalització està tenint com a resultat que moltes 
empreses europees estiguin provocant molts impactes en la vida de les persones.  
 
Encara que alguns són positius, com la generació d'ocupació o el trasllat de tecnologia, també causen danys substancials 
sobre les persones i el medi ambient. I sobretot, amb massa freqüència i particularment en països del Sud, les empreses 
adopten comportaments inacceptables, des d'imposar condicions precàries en l'ocupació fins a la destrucció de selves 
tropicals. Mentrestant els governs europeus i les seves polítiques encoratgen a les empreses a generar majors beneficis, 
sense tenir en compte el cost que això pot tenir en les persones i el medi ambient, i sense que les víctimes d'aquests 
impactes tinguin possibilitats d'accedir a la justícia quan es vulneren els seus drets o s'espolien els seus recursos naturals i 
mediambientals. Amb aquesta campanya es pretén recopilar més de 100.000 signatures entre ciutadans de la Unió Europea 
(10.000 a Espanya) i presentar a la Comissió Europea les següents propostes sobre justícia corporativa: Major 
responsabilitat.  
 
Assegurar que les empreses que operin en la UE siguin responsables de qualsevol dany que causin a les persones i al medi 
ambient tant dins com fora de la UE. Major transparència en la informació empresarial. Assegurar que les empreses 
europees informin de manera detallada sobre els impactes sobre les persones i el medi ambient. Millor accés a la justícia. 
Assegurar que els ciutadans no europeus, que siguin víctimes d'abusos d'empreses europees, tinguin accés a la justícia en la 
UE. Més informació sobre la campanya, les nostres demandes i la petició de signatura es troba recollida en la web 
www.derechosparapersonas.org. A la web també es poden consultar les investigacions sobre les conseqüències de les 
activitats de companyies en tercers països que il·lustren la necessitat de les nostres demandes.  
 
En la campanya a Europa, la ECCJ ha engegat la campanya europea Rights for people rules for business que s'ha llançat en 
13 països de la Unió Europea: Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Polònia, França, República Txeca, Holanda, Espanya, Bèlgica, 
Suècia, Dinamarca, Àustria i Romania. La campanya a Espanya s'ha llançat amb una roda de premsa i la jornada “Una 
proposta cap a la regulació”, que ha tingut lloc en l'Ateneu de Madrid i que ha comptat amb la participació de representants 
de les organitzacions SETEM, Greenpeace, Intermón Oxfam i l'Observatori de RSC.  
 
En la presentació de la campanya s'ha pogut escoltar els testimoniatges en primera persona de Pathma Krishnan, 
investigadora de l'ONG de Malàisia Monitoring Sustainability of Globalisation i Bala Krishnan, líder sindical malasi del sector 
electrònic, que han pogut explicar quin és la situació d'irregularitat i de vulneració de drets laborals i socials que es viu en 
aquest sector productiu i en aquesta regió del planeta. “Tant els Governs com les empreses del sector haurien de rendir 
comptes sobre les condicions laborals dels seus treballadors”, ha comentat Pathma Krishan. Pathma Krishan i Bala Krishan, 
han pogut estar presents avui convidats per SETEM dins del seu projecte internacional "ProcureITFair-Campaña per a la 
compra pública ètica dels ordinadors”.  
 
A més des del 25 al 31 d'octubre s'exposarà en La Tabacalera (C/ Ambaixadors 53) l'exposició SOTA-OWE, en la qual 8 
artistes europeus presenten, a través d'una exposició audiovisual, la seva visió dels impactes negatius de les empreses sobre 
els drets humans i sobre el medi ambient. Dades per assistir-hi: Dates: Del 25 al 31 d'octubre de 2010. Horari: De 20.00 a 
23.00h. Lloc: Edifici Tabacalera (C/ Ambaixadors, 53, Madrid). Metro: Ambaixadors. Sobre la European Coalition for 
Corporate Justice. La European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) és la major xarxa d'organitzacions de la societat civil 
que promou la responsabilitat empresarial en la Unió Europea. La ECCJ agrupa a les plataformes nacionals de OSC, incloses 
les organitzacions no governamentals, sindicats, grups de defensa del consumidor i les institucions acadèmiques de tota 
Europa.  
 
Actualment representa a més de 250 organitzacions de la societat civil en 15 països europeus. es dels seus inicis la ECCJ 
treballa perquè els assumptes referits a justícia corporativa siguin inclosos en l'agenda de la Comissió Europea.  Sobre 
l'Observatori de RSC, les organitzacions que integren actualment l'Observatori de RSC són: Ajuda en Acció, Greenpeace, 
Intermón Oxfam, SETEM, Confederació Espanyola de Consumidors i Usuaris (CECU), CCOO, Fundació CEAR-Habitáfrica, 
Creu Vermella Espanyola, Equip Nizkor; Economistes Sense Fronteres; Entreculturas, Federació de Dones Progressistes, 
Fundació Luis Vives, Hispacoop, Enginyeria Sense Fronteres i Fundació Ipade. Forma part de les plataformes internacionals 
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European Coalition for Corporate Justice, OCDE Watch, Xarxa Ponts Internacional i de les plataformes nacionals Coalició Pro 
Accés i Xarxa REPTES. L'Observatori de RSC és una plataforma d'investigació amb la finalitat última de potenciar la 
Responsabilitat Social de les Empreses en el nucli de la societat. També és una plataforma de sensibilització i realitza un 
seguiment exhaustiu de les iniciatives polítiques en la matèria i les seves aplicacions pràctiques. 
 
Font: 
Greenpeace España (18 octubre 2010) 
http://www.greenpeace.org/espana/news/101018 
 
Espanya:  
 
El premi Nobel de Química, Mario Molina, creu que la solució al canvi climàtic "no es tan cara, el problema és 
qui la paga". 
El creixement massiu de la població podria portar conseqüències "catastròfiques" per al planeta. Així de contundent es va 
mostrar aquesta setmana el premi Nobel de Química Mario Molina durant la seva intervenció en la primera jornada de l'I 
Congrés de Ments Brillants, que acull fins avui divendres el Palau de Fires i Congressos de Màlaga. Durant 21 minuts -temps 
que tenen els ponents per defensar les seves idees- el també assessor en matèria ambiental del president d'Estats Units, 
Barack Obama, va abordar el problema del canvi climàtic. "Hi ha formes d'enfrontar-se al problema del canvi climàtic, però 
per a això s'ha d'aconseguir aviat un acord internacional". Un total de 750 persones es van inscriure a aquest congrés, en el 
qual 24 líders d'opinió exposen les seves idees sobre els temes que afecten a la humanitat i al seu futur. Amb 110 
periodistes acreditats, Molina va intervenir en el primer bloc temàtic d'aquesta trobada, 'Planeta Gaia', en el qual també van 
participar l'advocat, economista i divulgador científic espanyol Eduard Punset i l'antropòloga Helen Fisher.  
 

Molina va posar l'accent que un dels problemes de la Terra és "l'enorme 
població", que aconsegueix ja els 6.800 milions d'habitants. "Estem en 
un planeta petit amb recursos naturals limitats" pel que si aquest 
creixement continués de manera indefinida sí seria catastròfic.  

 

 
El premi Nobel de Química va recordar que la causa del canvi climàtic 
és que la composició química de l'atmosfera ha canviat, "sobretot des 
de la revolució industrial". Aquests canvis no han afectat als principals 
constituents de "la capa fina que embolica el planeta" com són l'oxigen 
i el nitrogen, sinó que els canviants han estat els "composts traces", 
elements que "juguen un paper molt important", sobretot en temes 
relacionats amb la temperatura del planeta. Tal és així, que a l'últim 
segle el diòxid de carboni ha augmentat en un 30% a causa de la 
crema de combustibles fòssils, originada per la mà humana.  
 
La temperatura també ha experimentat una lleugera pujada en les 
últimes dècades. "Des de la revolució industrial s'ha incrementat en 0.7 
o 0.8 graus celsius. Si es continua sense aportar solucions, la 
temperatura podria pujar fins a 7 graus celsius", va afegir.  
"Han augmentat la freqüència de les inundacions per tot el món, 

s'estan fonent les glaceres, s'estan incrementat les sequeres, cada vegada hi ha més huracans intensos. Tots aquests 
fenòmens aniran a més si els països desenvolupats no actuen davant el canvi climàtic", va asseverar l'assessor ambiental de 
Barack Obama. Pal·liar les conseqüències del canvi climàtic és "com el joc de la ruleta". "Hi ha probabilitat que la 
temperatura pugi fins a 7 graus celsius però si canviem de ruleta i aportem solucions, es pot contenir aquesta pujada en 2 
graus celsius. Però la pregunta és quant costa? Qui paga Segons el premi Nobel de Química, la solució "no és tan cara", el 
problema es presenta quan cal decidir "qui ho paga".  

Foto: IISD 

 
No obstant això, va indicar que "no hi ha una solució única" i va apuntar que l'energia nuclear pot ser "part de la solució 
però no resol el problema". A més, al seu judici, són part de la solució l'energia eòlica o geotèrmica, entre unes altres. 
També va assenyalar que "com més aviat es resolgui el problema més barat sortirà", per la qual cosa va advocar per "un 
acord internacional" com a fórmula per resoldre el problema. "Però sabem que els països, com Estats Units i Xina, encara no 
estan llests per tenir un acord definitiu", va puntualitzar.  
 
En la seva opinió, aquest acord "deuria sortir" de la XVI Conferència de l'ONU sobre Canvi Climàtic (COP16), que se 
celebrarà entre el 29 de novembre i el 10 de desembre propers a Cancún (Mèxic). Finalment, Molina va recalcar que una 
quarta part de la població -els països desenvolupats- són els que han contaminat el planeta. "Les tres quartes parts restants 
tenen dret a desenvolupar-se, però el planeta no és prou gran perquè es desenvolupin al mateix ritme", va puntualitzar. 
 
Font:  
Malaga Hoy (21 Octubre 2010) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/premio-Nobel,2469.htm 
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Espanya espera que de la Cimera de la Biodiversitat de Nagoya (Japó) en surtin fites per a la conservació i els 
mitjans pràctics. 
Espanya espera que, com a resultat de la Conferència de les Parts del Conveni de Biodiversitat Biològica que se celebra en 
Nagoya (Japó) fins al 29 d'octubre, s'adoptin "metes internacionals" per a l'estat de la diversitat biològica per al període 
posterior a 2010, entre 2020 i 2050, així com que s'identifiquin els mitjans per posar en pràctica, supervisar i avaluar la 
participació activa de totes les parts. L'objectiu de la Cimera és marcar les prioritats del Conveni de la Biodiversitat fins a 
2020, per frenar la pèrdua mundial de diversitat biològica. Així, el Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí (MARM) 
estima que la Cimera permetrà "concentrar esforços" en pro de la conservació de la diversitat biològica i dels múltiples 
beneficis que els ecosistemes proporcionen a la humanitat.  
 
Està previst que el Ministeri de Medi ambient acudeixi a Nagoya entre el 27 al 29 d'octubre per participar en el segment d'alt 
nivell i mantenir reunions bilaterals amb el director del PNUMA, el secretari executiu del Conveni de Diversitat Biològica, i 
amb ministres d'altres països i ONG. En aquest context, Espanya, com a presidència de torn de la Unió Europea durant el 
passat semestre, ha participat de manera activa en totes les reunions preparatòries de la COP16, coordinant la posició 
europea per a les negociacions i representant a la Unió Europea en tals trobades preparatòries. A més, el MARM prendrà 
part en el plenari de la Cimera sobre Ciutats i Biodiversitat que, organitzada per la Secretària del Conveni, se celebrarà de 
forma paral·lela els dies 24 i 25 d'octubre. En aquesta trobada s'exposarà l'experiència espanyola en la matèria amb la Xarxa 
de Governs locals + Biodiversitat 2010, així com en la desena d'esdeveniments paral·lels que tindran lloc organitzats pel 
CBD, el PNUMA, diferents països i Organitzacions, com en el cas de la iniciativa Life web.  
 
Per a la preparació d'aquesta Conferència de les Parts del Conveni sobre Diversitat Biològica, el passat mes de maig es va 
celebrar a Nairobi (Kenya) la catorzena reunió de l'Òrgan Subsidiari per a Assessorament Científic, Tècnic i Tecnològic del 
Conveni (SBSTTA- 14) i la tercera reunió del Grup de Treball Ad-hoc per a l'aplicació i revisió del Conveni (WGRI-3). Durant 
el primer semestre de 2010 també s'ha celebrat la novena sessió del Grup de Treball sobre l'accés als recursos genètics i 
repartiment just i equitatiu dels beneficis generats de la seva utilització (ABS, en les seves sigles en anglès), que es reunirà 
a Nagoya, on s'espera l'adopció d'un Protocol com a instrument jurídic internacional vinculant en la matèria. 
 
Font:  
Fundacion Entorno (19 Octubre 2010) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Espana,espera,Cumbre,Biodiversidad,Nagoya,Japon,salgan,metas,conse
rvacion,medios,practicos,2453.htm 
 
Elena Espinosa ha confirmat el compromís del Govern d’Espanya amb la sostenibilitat de la Costa a Catalunya 
on el MARM hi ha invertit quasi 170 milions d’euros en el periode 2004-2010 
La ministra de Medi ambient i Medi Rural i Marí, Elena Espinosa, ha reiterat en el Senat, el compromís del Govern d'Espanya 
amb la sostenibilitat de la Costa a Catalunya on el MARM ha invertit gairebé 170 milions d'euros, en diverses actuacions, en 
el període 2004-2010. En els últims anys, va dir la Ministra, la costa catalana i en concret, la costa del Maresme, sofreix 
nombrosos temporals que provoquen pèrdues de sorra a les seves platges. En aquest sentit ha precisat que el principal 
problema és la disminució, significativa, de les aportacions de sediments al mar per part de rius i rierols necessaris perquè 
les sorres de les platges puguin reposar-se de forma natural.  
 
El problema de l'erosió és generalitzat a Espanya i a Europa, si bé es manifesta de forma molt més intensa als països del 
Sud on l'aigua és més escassa i, per tant, major la regulació de rius i rierols. La Ministra ha precisat que en la costa al sud 
del Port de Barcelona, entre el Prat de Llobregat i Sitges, l'alimentació anual de sorres s'ha revelat com una solució molt 
eficaç. A més ha indicat que les sorres aportades, han recuperat les platges del Prat, que han crescut en els últims anys, i 
mantenen les de Gavá, Viladecans, Castelldefels, entre unes altres, en molt bon estat sense que s'observi cap manifestació 
de processos erosius, la qual cosa demostra la viabilitat de les trucades tècniques toves de lluita contra l'erosió de les 
platges. Finalment, la Ministra de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí asseguro que, per abordar el problema de l'erosió 
costanera, el MARM segueix les directrius que es recullen en el document EUROSIÓN (Viure amb l'erosió costanera a 
Europa), de la Comissió Europea, que recomana, com a mesura més aconsellable, l'aportació artificial de sorres, 
fonamentalment de bancs marins, de forma periòdica a les platges que estan en procés erosiu, és a dir compensar el dèficit 
de sediments entre el que aporten els rius i rierols i el que es porta el mar. 
 
Font:  
MARM (19 de octubre de 2010) 
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=38388_AH191010&p=1 
 
Contra l’especulació a Alcorcón i a Madrid 
Davant les declaracions enfrontades dels responsables d'urbanisme dels Ajuntaments de Madrid i Alcorcón, la plataforma 
Stop Districte Nord, de la qual és partícip Ecologistes en Acció, crida l'atenció que l'enfrontament i disputa pel negoci 
urbanitzador que manifesten és el que condueix al fet que la Comunitat de Madrid i Espanya tinguin un urbanisme massiu i 
especulatiu com va denunciar la Unió Europea (Informe Auken). Un urbanisme que manté un enorme parc d'habitatges buits 
i desenvolupaments urbans fantasmes, mentre milers de persones segueixen buscant un habitatge. Un urbanisme que 
aquesta destruint nombroses zones naturals.La falta de coordinació entre municipis veïns condueix a la presentació 
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d'iniciatives unilaterals que acaben en carrers projectats que en arribar al límit municipal es detindran (com recull el pla 
parcial del Districte Nord).  
 
O al col·lapse d'infraestructures de transport comuns com l'A-5, que va provocar que la Comunitat de Madrid quan va 
aprovar la requalificació de terrenys del nord de Alcorcón com a urbanitzable demandarà a l'Ajuntament de Alcorcón un 
informe sobre la viabilitat de la proposta des del punt de vista d'infraestructures, tràfic, transports per les afeccions a la A-
5.D'altra banda, Stop Districte Nord denuncia que quan les administracions arriben a acords es basen sobre les concessions 
mútues al negoci immobiliari com evidenciaria la retirada del recurs interposat pel Consistori de la capital contra l'urbanisme 
de Alcorcón. Malgrat la retirada d'aquest recurs, segueix el seu procés el presentat per Ecologistes en Acció.  
 
Stop Districte Nord denuncia l'engany al que vol ser sotmesa la població de Alcorcón respecte al macroproyecto d'urbanitzar 
12 km2. A manera d'exemple, Stop Districte Nord recorda que el pla parcial només preveu un 15´6% de zones verdes, 
mentre l'ordenació de l'Ajuntament preveia un 30%, al mateix temps que crida l'atenció a la regidora d'urbanisme de 
Alcorcón assenyalant que les zones esportives (encara que contemplin camps de golf i de futbol verds) res tenen a veure 
amb les zones verdes com volen fer-nos creure. Finalment, respecte a les veritables raons que impulsen el Districte Nord, 
des de la plataforma recorden que és l'especulació urbanística, que davant la iniciativa privada ha portat a Ajuntament de 
Alcorcón i Comunitat de Madrid a signar convenis urbanístics. 
 
Font:  
Suroeste de Madrid (19 Octubre 2010) 
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article18885 
 
L’Autoritat Portuària de les Balears incompleix les recomenacions i els compromisos amb la UNESCO 
Ecologistes en Acció i GEN-GOB posaran en coneixement del centro patrimoni mundial l'incompliment sistemàtic dels 
compromisos adquirits pel govern espanyol.L'Autoritat Portuària de Balears, a través del ministeri de cultura, va traslladar a 
la reunió del centro patrimoni mundial, celebrada a Brasília en passat mes de juliol, el compromís de complir 
escrupolosament les recomanacions dels tècnics d'UNESCO que van visitar Eivissa al novembre de 2009.  
 
Aquestes “garanties”, donades pel govern espanyol a aquest organisme internacional, tenien com a finalitat aconseguir el 
vistiplau del comitè encarregat de vetllar per la protecció i conservació dels llocs declarats patrimoni mundial de la 
Humanitat.A pesar que l'objectiu d'aconseguir el vistiplau d'UNESCO per al projecte no es va aconseguir a Brasília, i que 
aquest organisme internacional ha posposat l'informe definitiu fins al proper mes de febrer, es va aconseguir, amb 
compromisos que s'estan incomplint sistemàticament, que no s'exigís la paralització immediata del projecte.Un dels punts en 
els quals feia émfasi en l'informe dels tècnics d'UNESCO, referent a l'abocament dels fangs: “Els moments mes crítics serien 
durant la descàrrega del material de drenatge en el mar. D'acord amb l'Avaluació d'Impacte Ambiental es projecta realitzar 
l'abocament amb mar calma sense vent per evitar qualsevol impacte en el lloc o dispersió horitzontal; se sol·licita que es 
realitzi descàrrega vertical en un àrea limitada per sota de 280 m i per sota de la termoclina (per exemple amb canonada 
submarina)”.  
 
Aquesta sol·licitud no està sent atesa. Des de l'inici dels dragatges l'abocament dels llots es realitza en superfície, obrint les 
comportes dels dos vaixells que estan realitzant el dragatge, permetent d'aquesta manera una major dispersió de qualsevol 
contaminant que es trobi en ells, inclusivament espores de Caulerpa racemosa. Un dels compromisos adquirits per les 
autoritats espanyoles davant UNESCO va ser el de permetre el seguiment on line en temps real de l'obra.  
 
Est era un dels punts estavella per convèncer al centro patrimoni mundial de la innocuïtat del projecte. Doncs bé, la pàgina 
web per realitzar aquest promès seguiment (www.ambientalmuellebotafocibiza.com), està sense actualitzar des del mes 
d'agost. A més el seguiment no és possible a les zones que van sol·licitar expressament els tècnics en el seu informe: “En 
termes de monitoratge, es recomana que la posició dels nivells mes baixos de Posidònia oceànica als voltants de la Illa de 
S’Espardell siguin monitoritzats per a identificar tots els canvis i en particular qualsevol augment de l'aigua tèrbola. Aquest 
monitoratge ha de fer-se regularment durant les obres i a continuació amb intervals mínims de tres anys”. En definitiva, una 
vegada més, es demostra que les afirmacions de la APB són només paraules i que no existeixen cap objecció a mentir no 
només a l'alcaldessa d'Eivissa, amb promeses que no té cap intenció de complir, sinó tots els ciutadans i fins i tot als 
organismes internacionals com la UNESCO. 
 
Font:  
Suroeste de Madrid (15 Octubre 2010) 
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article18841 
 
Finalitzat l’estudi sobre reforestació a Melilla 
L'objectiu general del projecte era la de contribuir al coneixement i conservació de les principals espècies forestals 
autòctones de la zona de la regió de Guelaya (Regió natural de Melilla) , iniciat l'any passat i prosseguir l'estudi en camp, 
comprovant la qualitat agronòmica de planté produïts amb les diverses metodologies de viver. El resultat ha estat la 
introducció de més de 4000 plantacions de diverses espècies forestals autòctones a la Ciutat de Melilla i l'edició d'un estudi 
referent a l'experiència.  
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Encara que aquest tipus d'estudis són habituals en tot l'Estat, cal tenir en compte que aquests estudis no són extrapolables 
a la regió que ocupa Melilla, ja que les espècies, la genètica, els sòls i la climatologia no coincideixen amb la Península. És 
per això que hi havia una necessitat de contribuir al coneixement de les espècies forestals ja que no es coneixen estudis 
seriosos sobre la propagació d'aquestes espècies a la zona del Rif. La Fundació Biodiversitat ja és el segon any que 
col·labora amb l'associació finançant la part material del projecte, a la qual vam sumar l'ajuda del Servei Públic d'Ocupació 
que finança la mà d'obra amb fons de la Unió Europea. 
 
Font:  
Suroeste de Madrid (20 Octubre 2010) 
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article18897 
 
Espanya no compleix amb la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats 
La Comissió Europea ha demanat a Espanya que procedeixi a una aplicació correcta de la legislació de la UE sobre protecció 
de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats. Espanya disposa de dos mesos per ajustar-se al dictamen 
motivat.De no fer-ho, la Comissió podrà remetre l'assumpte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea: Aplicació incorrecta 
de la normes. 
 
L'objectiu d'aquesta Directiva és protegir la qualitat de l'aigua en tota Europa evitant que els nitrats utilitzats en l'agricultura 
contaminin les aigües subterrànies i superficials i fomentant el recurs a les bones pràctiques agràries.La Unió Europea obliga 
als Estats membres a controlar les seves aigües i a determinar quins d'elles estan contaminades o podrien estar-ho. També 
els imposa designar com a «zones vulnerables als nitrats» totes les superfícies conegudes del seu territori el vessament del 
qual flueixi cap a aquestes aigües i que contribueixin a la contaminació. Finalment, els correspon elaborar programes d'acció 
adequats per a aquestes zones.La directiva 91/676/CEE estableix les mesures necessàries per prevenir i corregir la 
contaminació de les aigües, continentals i litorals, causada pels nitrats d'origen agrari i actuar de forma preventiva contra 
noves contaminacions d'aquesta classe. 
 
Zones sense protecció 
En aquest cas, el problema radica que no s'han designat suficients zones vulnerables als nitrats en les Illes Balears i en què 
diverses regions han presentat programes d'acció insuficients.El cas específic al com es refereix la sanció és sobre els 
procediments per limitar l'aplicació de fertilitzants a les terres a Castella-la Manxa; per la capacitat dels tancs 
d'emmagatzematge de fem a Castella i Lleó; i durant períodes en els quals es prohibeix l'aplicació de certs tipus de 
fertilitzant a les terres a La Rioja i el País Basc. 
 
Per a la Unió Europea preservar l'aigua és tema de primer ordre, puix que el comissionat d'ambient dels 27 va dir que, 
“protegir la qualitat de l'aigua és una de les prioritats absolutes de la Unió Europea. Els Estats membres han de garantir una 
aplicació adequada del Dret de la UE per a la protecció dels ciutadans europeus i del seu medi ambient.”Els nivells excessius 
de nitrats poden danyar les aigües dolces i el mitjà marí, en afavorir la proliferació excessiva d'algues que asfixien altres 
formes de vida o científicament cridada eutrofització. 
 
Font:  
Carlos Parra-Bösenberg  (8 Octubre 2010) 
http://www.holaverde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=644&Itemid=139 
 
 
Medi Ambient assegura que triplicarà al 2011 els diners destinats a la biodiversitat 
El director general del Mitjà Natural i Política Forestal, José Jiménez, ha assegurat que el Ministeri de Medi ambient triplicarà 
en 2011 el pressupost destinat a la biodiversitat, negant així les acusacions d'organitzacions ecologistes.  
 
Durant la presentació ahir de la "Guia per a periodistes sobre biodiversitat i negociació internacional", editada per 
l'Associació de Periodistes d'Informació Ambiental (APIA) i Fundació Biodiversitat, Jiménez ha descartat també que es vagi a 
reduir la quantia pressupostària destinada a la protecció de les espècies amenaçades. Així mateix, ha explicat que el seu 
ministeri només ha escomès una "simplificació" dels noms de les partides, però "no es va perdre diners". Fa uns dies, les 
cinc principals organitzacions ecologistes del país, van alertar que els pressupostos corresponents a 2011 per a la 
conservació de la biodiversitat es reduïen en gairebé un 48 per cent. Aquesta Guia per a Periodistes ofereix als professionals 
de la informació una anàlisi de les claus de l'actualitat de la biodiversitat, el funcionament del Conveni sobre Diversitat 
Biològica (CDB) i el tractament que a aquests temes donen els mitjans de comunicació.  
 
Durant l'acte de presentació, la directora de la Fundació Biodiversitat, Ana Leiva, va subratllar la utilitat del text com a eina 
de treball per als periodistes davant la proximitat de la cimera de Nagoya --que començarà dilluns que ve, 18 d'octubre--, i 
en la recta final de l'Any Internacional de la Biodiversitat. En aquest sentit, Leiva ha advocat per que els temes relatius a la 
diversitat biològica tinguin una major presència en els mitjans de comunicació.Per la seva banda, el president d'APIA, Luis 
Guijarro, va coincidir en assenyalar que la Guia per a periodistes sobre Biodiversitat i Negociació Internacional apareix 
oportunament poc abans de la cimera de Nagoya, una cita que ha de ser "un punt d'inflexió" en l'actual model de 
desenvolupament.Finalment, el coordinador del text, el periodista de l'APIA Javier Rico, va explicar que la redacció de la guia 
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ha intentant ser sostenible "al màxim", de manera que s'ha optat per l'ús de paper reciclat, el format 22 per 20 per no 
desaprofitar un centímetre i no s'han celebrat reunions físiques per evitar el transport. 
 
Font:  
Fundacion entorno (13 Octubre 2010) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Medio,Ambiente,asegura,triplicara,2011,dinero,destinado,biodiversidad,
2409.htm 
 
Ramón Tamames publica 'El grito de la tierra', sobre els "set problemes capitals" de la biosfera. 
L'economista i polític Ramón Tamames acaba de publicat el llibre ‘El Crit de la Terra. Biosfera i canvi Climàtic’ (RBA), on 
planteja els set problemes cabdals de la biosfera. En ell l'autor analitza, entre altres temes, la incidència que el creixement 
industrial dels dos últims dos segles han tingut en l'ecosistema, i com des de l'economia i la política es pot incidir a detenir 
aquesta degradació a través de sistemes productius que tinguin en compte la sostenibilitat. Aquesta nova obra constitueix 
una espècie de "informe general" sobre el panorama ambiental i una forma més de conscienciació, ja que, segons el propi 
autor, "el futur del planeta i de l'home depèn que siguem capaços de prendre les decisions a temps". En l'obra, l'autor 
concedeix un lloc privilegiat d'anàlisi al canvi climàtic i a l'escalfament global, ja que per Tamames és, dels set problemes 
cabdals, “el més peremptori a causa de la seva magnitud i a les seves conseqüències”. Per això, aborda aquest aspecte des 
de diferents perspectives: econòmica, social i política.  
 

En concret, en el capítol "Més deterioració de la Terra o acció planetària?" 
Tamames aborda els aspectes polítics del problema, la intervenció dels 
governs una vegada que valoren els informes científics, de les cimeres de 
Kyoto o Copenhaguen, o les aportacions dels activistes ecologistes i de la 
societat que ja s'han plantejat aquest tema com un dels grans reptes del 
segle.  
 
D'altra banda, en el llibre, Tamames fa un recorregut històric, detenint-se 
en els fets que han marcat la història ambiental. Per a això, l'economista 
tracta esdeveniments passats com la Gran Depressió i cites tan actuals, com 
la passada Cimera de Copenhaguen, celebrada al desembre de 2009 i que, 
al seu judici, “no va ser el fracàs que alguns pretenen", sinó que va 
significar "un considerable avanç metodològic, en plantejar-se en ella noves 
vies i fòrums de negociació i de recerca de solucions”.  
 

“"Des de la revolució industrial som l'espècie més depredadora. El creixement demogràfic i les capacitats tecnològiques 
disponibles, amb el maquinisme primer, i la revolució científica i tecnològica després, i ara amb les Tics, han fet que la llarga 
progènia de la dona i l'home s'hagin convertit en el major perill per a tots els equilibris ecològics del planeta, assenyala 
Tamames. Però també "hem anat prenent consciència de la necessitat de conservar la terra que habitem per impedir ser 
expulsats de l'únic paradís conegut, que hem de reconquerir”, conclou l'autor. 

Foto: EUROPA PRESS/HOY.es 

 

 
Font:  
Fundacion Entorno (13 Octubre 2010) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Ramon,Tamames,publica,grito,tierra,donde,aborda,siete,problemas,capi
tales,biosfera,2445.htm 
Greenpeace i WWF exigeixen al Govern espanyol recolzar la proposta europea de limitar la pesca de tonyina 
vermella 
Greenpeace i WWF han rebut amb satisfacció les declaracions realitzades per la Comissària Europea de Pesca, Maria 
Damanaki, davant el Comitè de Pesca del Parlament Europeu. La Comissària es va declarar a favor de retallar les quotes de 
captura de tonyina vermella, llançant així un gerro d'aigua freda sobre la campanya de desinformació duta a terme per part 
de la indústria de la tonyina de cèrcol espanyola i l'Associació de Pesca, Comerç i Consum Responsable de tonyina vermella 
(APCCR). Ambdues ONG denuncien que aquesta última entitat ha estat creada per fer un rentat de cara verd a aquesta 
indústria, afirmant que la tonyina vermella s'està recuperant i ha de mantenir-se l’estatus quo en aquesta pesquera. 
 
Per a WWF i Greenpeace l'anunci fet per Damanaki mostra que la Comissió és conscient de la greu situació que travessa 
l'espècie i que la Unió Europea té l'obligació moral i legal d'assegurar la seva recuperació. Aquestes organitzacions creuen 
que és el moment que el Govern espanyol deixi de pensar només en els interessos d'una part minoritària de la seva indústria 
pesquera i demostri un mínim de preocupació pel medi ambient i per les ocupacions en el sector a llarg termini. Al 2002, els 
països presents en la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible, celebrada a Johanesburg, es van comprometre a 
recuperar les poblacions de peixos en 2015. A més, d’acord amb la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina de la Unió 
Europea, els Estats Membres estan obligats a adoptar mesures de gestió que permetin a les poblacions de peixos recuperar-
se abans de l'any 2020. Segons els científics de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica 
(ICCAT, en les seves sigles angleses), una quota de zero tones (tancament de la pesquera) significaria tan sols un 14% de 
probabilitat de salvar la tonyina vermella en 2015. Igualment, segons aquests mateixos científics, per aconseguir la seva 
recuperació en 2020, un objectiu que Espanya està obligada legalment a perseguir, és imprescindible que la quota sigui 
clarament inferior a les 6.000 tones, enfront de les 13.500 actuals. 
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“Ens preocupa moltíssim que el Govern espanyol no hagi donat 
signes de recolzar un fort descens de la quota de tonyina vermella, 
la qual cosa violaria els seus acords internacionals i la pròpia 
legislació comunitària. Per contra, altres països de la UE han donat 
clars senyals de voler solucionar la crisi de la tonyina vermella.”, 
ha declarat Raúl García, Responsable de Pesca de WWF. I afegeix: 
“A hores d'ara, si volem recuperar el recurs i salvar la major part 
de les ocupacions, és imprescindible una suspensió de la pesca 
industrial de cèrcol en el Mediterrani, principal responsable de la 
situació. A més, fins avui, la major part dels esforços dins del pla 
de recuperació han estat realitzats pel sector artesanal.  

Foto: Extremadura progresista 
http://www.extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_c

ontent&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=65 

 

 
Per això, demanem al nostre govern que treballi en un mandat de 
la UE para ICCAT que prioritzi la protecció del recurs i dels milers 
d'ocupacions del sector tradicional”. D'altra banda, en els estudis 
que va presentar el Comitè científic de ICCAT s'identifiquen les 
principals zones de fresi de la tonyina vermella, destacant les 
aigües del sud de les illes Balears com una de les més importants. 
ICCAT es va comprometre en 2008 a protegir aquestes zones una 
vegada anessin avalades pel seu Comitè Científic.  

 
“Sembla que el Ministeri no només no està disposat a complir amb la Directiva de l'Estratègia Marina quan es parla d'establir 
quotes, sinó que és incapaç de declarar-se a favor del compliment del Conveni Barcelona, malgrat haver-ho ratificat, quan 
es parla de la necessitat urgent de protegir les aigües de les illes Balears” ha declarat Celia Ojeda, responsable d'oceans de 
Greenpeace. “Aquest Ministeri segueix sense recolzar la declaració com a reserva marina del Santuari Balear, zona de fresi 
per a la tonyina vermella, al·legant que Espanya no protegirà gens fins que no ho facin la resta dels països”, continua Ojeda. 
Les ONG no són optimistes després de la reunió celebrada la setmana passada entre la Secretària General del Mar del 
Ministeri de Medi ambient, Rural i Marí, el sector pesquer i les ONG ambientals per preparar la propera cimera del ICCAT. En 
aquesta trobada, tindrà lloc en Paris del 17 al 27 de novembre, Espanya no preveu emprendre noves accions per a la 
conservació de la tonyina vermella, ignorant la pròpia legislació comunitària. 
 
Font:  
Greenpeace Espana (20 Octubre 2010) 
http://www.greenpeace.org/espana/news/101020-15 
 
López de Uralde destaca que Rosa Aguilar "no es va portar bé" amb els ecologistes com alcaldesa de Córdoba 
El director de Projecte Equo, Juan López de Uralde, ha assenyalat que la nova ministra de Medi ambient i Medi Rural i Marí, 
Rosa Aguilar, "no es va portar bé amb els ecologistes" durant la seva tasca al capdavant de l'Ajuntament de Còrdova, encara 
que reconeix que caldrà "donar-li un temps per veure per on va". Així, en declaracions a Europa Press ha recomanat que el 
"més urgent" i prioritari que, en la seva opinió, hauria de fer Aguilar una vegada assumeixi la cartera ministerial seria 
restablir el diàleg amb l'ecologisme que "està molt danyat".  
En tot cas, ha indicat que entre les qüestions complicades que haurà d'assumir la propera titular del departament són els 
pressupostos aprovats, que "deixen molt tocats els aspectes de medi ambient", per la qual cosa opina que "seria important" 
que resitués les partides pressupostàries i que reprengués qüestions "marginades des de 2008", com El Algarrobico o les 
polítiques de canvi climàtic. 
 
LA SORTIDA D'ESPINOSA ARRIBA 2 ANYS TARD 
Quant a la sortida d'Elena Espinosa com a titular de Medi ambient i Medi Rural i Marí (MARM), l'exdirector de Greenpeace 
s'ha felicitat per la decisió presidencial, encara que considera que "arriba amb dos anys de retard". 
"Ja era hora, perquè Elena Espinosa ha estat una ministra per la qual no ha existit el tema del Medi ambient. Mai havia 
d'haver estat ministra de medi ambient", ha assenyalat, al mateix temps que ha subratllat que, al seu judici, quan s'han 
produït problemes entre altres sectors i el mediambiental, la ministra "sempre ha optat per l'altre sector".  
En qualsevol cas, més enllà del canvi de titular ministerial, ha manifestat que li sembla "preocupant" que Zapatero segueixi 
mantenint el mateix Ministeri, el MARM, perquè això "és un problema".  
 
"Ja hem vist que el Ministeri no ha funcionat", ha dit, en relació amb la integració de Medi ambient amb els anteriors 
departaments d'Agricultura i Pesca. Finalment, ha reconegut que no s'esperaven el canvi perquè aquesta aspiració era "un 
clam" de les organitzacions de defensa del medi ambient que "mai havia estat escoltat" i dubte si el fet que alguns 
ecologistes hagin donat "el pas" que han donat amb la creació de la plataforma social Projecte Equo "ha tingut a veure" en 
la decisió presidencial. 
 
Font:  
Europa Press (22 Octubre 2010) 
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http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8737/lopez_de_uralde_destaca_que_rosa_aguilar_no_se_llevo_bien_con_l
os_ecologistas_como_alcaldesa_de_cordoba/ 
 
Vitoria serà la Capital Verda Europea 2012 
Vitòria serà en 2012 Capital Verda Europea. Així ho ha decidit el jurat reunit a l'Ajuntament d'Estocolm poc abans de les 
22.00 hores durant un sopar de gala on s'ha conegut també la guanyadora del premi per 2013, la francesa Nantes. 
Ambdues ciutats han arrabassat aquest reconeixement a les altres quatre finalistes, Barcelona, la sueca Malmö, la islandesa 
Reykjavík i l'alemanya Nuremberg. Els experts han valorat les virtuts verdes de Vitòria que aquest mateix matí ha desgranat 
l'alcalde de la ciutat, Patxi Lazcoz, en anglès. Hores després no ha pogut amagar la seva emoció en recollir el premi al costat 
de la regidora de Medi ambient, Alba Cañadas.  
 
El regidor, que ha viatjat a Suècia al costat de representants de totes les formacions municipals, ha presentat un projecte 
basat en l'Anell Verd, el pla de mobilitat, els jardins públics, les rutes ciclistes o espais com els aiguamolls de Salburua. I ha 
convençut. La delegació de la capital alabesa va arribar en la tarda del dimecres a Estocolm amb el seu lema ‘Verd per dins, 
verd per fora’. I amb els mateixos colors va aparèixer Nantes, que presumirà de ciutat sostenible durant tot 2013. En la seva 
carta de presentació, el seu alcalde, Jean-Marc Ayrault, ha recordat que aquesta ciutat a la vora del Loira va ser la primera 
de França a recuperar el tramvia i ha lloat la seva xarxa de transport públic. 
 
Font:  
Euractive.es (22 Octubre 2010) 
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=1654 
 
Necessitem 3,5 Espanyes per a satisfer les demandes de recursos naturals 
WWF ha llançat el seu “Informe Planeta Viu 2010” en el qual adverteix que la salut dels ecosistemes ha disminuït un 30% i 
que la petjada ecològica s'ha duplicat. Si es continua amb l'actual gestió tradicional, la humanitat necessitaria 2 planetes en 
2030 i gairebé 3 en 2050 per satisfer les seves demandes.  

 

 

L'organització insisteix que és imprescindible conjuminar els esforços per 
canviar el model energètic actual i la dieta si volem deixar de viure més enllà 
dels límits de la Terra.  
 
La primera conclusió de l'Informe Planeta Viu és que la tendència de pèrdua 
de riquesa natural dels últims 40 anys es manté constant. De fet, l'Índex 
Planeta Viu (IPV) global, un indicador de les tendències de gairebé 8.000 
poblacions de vertebrats de més de 2.500 espècies, ha disminuït un 30% 
entre 1970 i 2007. D'altra banda, la Petjada Ecològica global, que mesura la 
demanda de la humanitat sobre els recursos naturals, ha augmentat més del 
doble entre 1961 i 2007.  
 
Així mateix, el consum mundial de recursos ha superat tant la capacitat 
regenerativa de la Terra (biocapacitat), que es necessiten 1,5 anys per 
regenerar els recursos utilitzats només l'any 2007. Dit d'una altra forma, la 
població mundial va utilitzar l'equivalent a 1,5 planetes en 2007 per sostenir 
les seves activitats. Segons WWF, s'ha produït un augment espectacular de 

la demanda de recursos naturals: la Petjada Ecològica global ha augmentat més d'un 50% des de 1966, especialment a 
causa de la petjada del carboni, que ha augmentat 11 vegades des de 1961.  
 
La Petjada Ecològica és l'àrea requerida per la gent per proporcionar els recursos que utilitza, per a infraestructures i per 
absorbir el CO2 emès. Si es continua amb l'actual gestió tradicional, la humanitat necessitaria 2 planetes en 2030 i gairebé 3 
en 2050 per satisfer les seves demandes. Unió dels Emirats Àrabs, Qatar, Dinamarca, Bèlgica i Estats Units són els països 
amb major Petjada Ecològica del món. En el cas d'Espanya, el 19º país que més pressiona sobre la biodiversitat. En relació a 
la població espanyola necessitaria a dia d'avui 3,5 Espanyes per satisfer demandes de recursos i per absorbir el CO2 
emès.D'altra banda, Índia és el país que més recursos hídrics consumeix, seguit de Xina, Estats Units, Brasil i Indonèsia. 
Espanya se situa en al lloc 25. L'informe de WWF destaca la preocupant situació d'estrès hídric de molts països, de moderat 
a greu en 45 d'ells, situació que empitjorarà amb l'augment de població i els efectes del canvi climàtic.  
 
D'igual manera, l'informe destaca l'important volum d'aigua “contingut” en béns i productes agrícoles, la qual cosa es 
denomina “aigua virtual”. A manera d'exemple, la petjada hídrica d'un cafè amb llet i sucre, servit en tassa d'un sol ús, és de 
200 litres d'aigua. Després d'ells estan el cultiu, la transformació, el transport i l'elaboració dels diferents productes. 
 
Font:  
Euroactiv.es (13 Octubre 2010) 
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=1593 
 
Catalunya: 
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Medi Ambient i Habitatge aposta per la creació d’un Observatori dels Envasos i Residus d’Envasos 
És una eina al servei de la prevenció de residus i per reduir la generació de residus d'envasos a Catalunya. La creació de 
l'Observatori servirà per disposar de dades d'un sistema de càlcul idoni i consensuat en relació a la generació ja la reducció 
de residus d’envasos. Els tres àmbits de treball en aquest camp són l’ecodiseny dels envasos, la lluita contra el sobreenvasat 
i el Sistema de Dipòsit, Devolució i Tornada (SDDR) El Departament de Medi ambient i Habitatge, a través de l'Agència de 
Residus de Catalunya, aposta per la creació d'un Observatori dels Envasos i Residus d'Envasos. 
 
Es tracta d'una eina al servei de la prevenció i per reduir la generació d'aquests residus a Catalunya i serviria per crear un 
sistema de càlcul idoni i consensuat en relació a la generació i reducció d'aquests residus. Aquest Observatori, a més, hauria 
de comptar amb la participació de totes les parts interessades en la gestió dels envasos i dels seus residus. El Programa de 
Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC) preveu objectius de prevenció en la generació 
d'envasos, així com la necessitat d'adoptar mesures dirigides a la seva prevenció. Per avançar en aquest camp l'Agència de 
Residus va constituir un Grup de Treball Tècnic d'Envasos (GTTE) amb la missió de formular propostes sobre el tema.  
 
El GTTE ha estat integrat per experts en diverses matèries (fiscalitat ambiental, competència i mercat, distribució comercial, 
anàlisi de cicle de vida dels envasos, residus d'envasos i sistemes de dipòsit, devolució i tornada, dret administratiu i 
legislació i gestió de residus ) i una de les seves propostes és la creació d'un instrument de mesurament com l'Observatori 
dels Envasos i Residus d'Envasos com a eina indispensable per avançar en la reducció d'aquests residus. Els esforços de 
l'Agència de Residus de Catalunya per prevenir la generació d'envasos i residus d'envasos i fomentar la reutilització 
d'envasos a Catalunya se centren en tres àmbits concrets: el disseny dels envasos, per reduir al mínim el seu impacte 
ambiental en tot el seu cicle de vida, el sobreenvasat, avaluant els envasos o productes envasats llocs al mercat i promovent 
mesurades per limitar l'ús i la comercialització d'envasos superflus, i el Sistema de Dipòsit, Devolució i Tornada (SDDR) per a 
aquells envasos que, per la seva condició o pel seu contingut i / o grandària, sigui aconsellable.  
 
Així, l'engegada d'aquest Observatori seria el primer pas per avançar en un camp en el qual és necessària una actuació des 
de dos vessants complementaris: l'àmbit de la gestió i l'àmbit normatiu. D'una banda, des del punt de vista de la gestió 
caldria impulsar acords voluntaris amb els sectors implicats per realitzar, per exemple, proves pilot en el camp del SDDR o 
per minimitzar el sobreenvasat i els envasos superflus, així com la realització de campanyes de comunicació específiques, 
tant dirigides a la ciutadania com als agents econòmics. D'altra banda, és necessari avançar en les modificacions normatives 
necessàries per assegurar un canvi efectiu en la gestió actual dels envasos i residus d'envasos. Això implica participar de 
forma activa en el procés de revisió de la Llei d'envasos i residus d'envasos per part de l'Estat perquè faciliti la consecució 
d'objectius específics de prevenció de residus, tal com l'Agència de Residus ja ha estat fent en els últims anys, i, al mateix 
temps, el Govern de la Generalitat haurà de valorar la creació d'una norma catalana específica que incorpori les conclusions 
derivades del seguiment dels indicadors que defineixi l'Observatori, el resultat dels acords voluntaris i els assajos pilot, així 
com els estudis i anàlisis realitzades sobre la matèria. 
 
Font:   
Gencat.cat  (21 Octubre 2010) 
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Traslladen per primera vegada crancs autòctons per a repoblar un riu a Catalunya 
La Conselleria de Medi ambient ha traslladat per primera vegada un grup de crancs de riu autòctons des d'un curs fluvial fins 
a un altre, en una operació realitzada a Tarragona.El trasllat no ha comptat amb la cria en captivitat de cap exemplar i té 
com a objectiu la reintroducció d'una espècie en perill d'extinció. En un comunicat, Medi ambient ha assenyalat que s'han 
alliberat 64 exemplars al Parc Natural del Montsant, en un barranc pertanyent a la conca del riu homònim, procedents d'una 
de les millors poblacions existents, la que habita en el riu Glorieta, a la mateixa província. Els crancs havien desaparegut de 
la zona del Montsant com a conseqüència de les riuades de 1994, i Medi ambient realitzarà ara estudis d'adaptació de 
l'espècie, després d'haver comprovat mitjançant anàlisis genètiques i de viabilitat l'oportunitat de reintroducir aquests 
exemplars.  
 
El cranc de riu autòcton --'Austropotamobius pallipes'-- serveix d'indicador sobre la bona qualitat de les aigües continentals, 
si bé la majoria d'ells han desaparegut durant les últimes tres dècades a Catalunya, la població de les quals es troba a un 1 
per cent de la seva distribució original. El perill d'extinció de l'espècie es concreta que actualment queden poblacions 
aïllades, a les quals els falta aigua en èpoques de sequera --en gran part a causa de l'alteració dels cursos fluvials. A més, el 
cranc autòcton ha de fer front a l'arribada d'altres dues espècies foranes, el cranc americà i el cranc senyal, introduïts a 
partir de 1985, que més enllà de ser transmisores d'un fong, també competeixen directament per l'hàbitat de l'espècie 
autòctona. 
 
Font: 
Econoticias (22 Octubre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8740/trasladan_por_primera_vez_cangrejos_autoctonos_para_repoblar_u
n_rio_en_catalunya/ 
 
Després del vessament de Tarragona, Greenpeace denuncia la situació insostenible que provoca la 
dependència del petroli 
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Davant l'abocament de fuel causat per la refineria de Asesa a Tarragona, Greenpeace adverteix dels greus riscos de 
contaminació als quals està sotmesa aquesta zona a causa de les sobrecàrrega d'activitats relacionades amb el sector 
petroquímic. Aquests perills es poden veure incrementats si el Govern no paralitza els dos nous projectes de perforacions 
petrolíferes de Repsol –copropietària d’Asesa– en aigües profundes enfront de la costa de Tarragona, que posseeix valors 
ambientals molt importants com el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Greenpeace espera que l'Administració informi 
degudament de l'evolució i els impactes de l'abocament, així com que engegui una investigació per aclarir l'ocorregut. De la 
mateixa manera, l'organització ecologista demana que es duguin a terme les labors de neteja sense utilitzar mitjans 
agressius per a l'entorn com els dispersants químics, que podrien agreujar el problema de contaminació. 
 
“La indústria ens està demostrant que només hi ha una forma d'evitar els abocaments: anar més enllà del petroli”, ha 
declarat Sara Pizzinato, responsable de la campanya Transporti de Greenpeace. L'organització ecologista recorda a més, que 
la setmana passada el Parlament Europeu va aprovar una recomanació de no autoritzar nous pous de petroli en aigües 
profundes europees mentre la normativa comunitària no estigui actualitzada per fer front a catàstrofes com la del 
Deepwater Horizon. “El Govern ha d'engegar totes les mesures disponibles per protegir el Parc Natural del Delta d'Ebre i 
impedir que s'arribi a una situació de contaminació irreversible”, ha conclòs Pizzinato. 
 
Font:  
Grenpeace Espana (11 Octubre 2010) 
http://www.greenpeace.org/espana/news/101011_02 
 
El Govern adapta les instal.lacions de residus a la normativa comunitària 
El Govern ha autoritzat una subvenció a la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans de Tarragona per adequar la 
instal·lació de valorització energètica a les exigències de la Directiva marc sobre residus ja les condicions de l'autorització 
ambiental vigent. Aquesta actuació s'inscriu en el conveni marco de col·laboració subscrit entre el Consorci per a la Gestió 
de Residus Municipals del Baix Camp, la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans de Tarragona i l'Agència de Residus 
de Catalunya. L'objectiu és el desenvolupament de les instal·lacions de residus previstes en el Pla territorial sectorial 
d'infraestructures de gestió de residus municipals (PTSIRM) en el Camp de Tarragona.  
 
Així, s'ha acordat especialitzar les instal·lacions de residus municipals de manera que el Consorci s'ocupi de les tasques de 
selecció, tractaments biològics i valorització material, i la Mancomunitat s'ocupi de la recuperació d'energia mitjançant la 
combustió dels residus dels quals ja no sigui possible fer un aprofitament material. D'aquesta forma, els complexos de 
residus existents, d'una banda la planta de tratament. Així mateix, les actuacions tenen també per objecte optimitzar les 
capacitats de tractament disponibles d'acord amb les condicions de l'Autorització Ambiental vigent. D'aquesta forma, es 
maximitzarà el servei prestat al seu àmbit, tenint en compte que el poder calorífic dels residus que arribaran a la instal·lació 
variarà a causa de les operacions de tractament previ que es realitzen en la instal·lació de fracció RESTO del Consorci.  
 
Mitjançant aquesta inversió, el Govern adequa la instal·lació a la normativa comunitària ja la vegada continua amb l'execució 
del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, que promou l'Agència de Residus de Catalunya, 
para de dotar al país d'infraestructures de residus sostenibles i innovadores, que permetin aprofitar al màxim possible els 
residus que generem en les nostres llars. 
Font:  
revistamedioambiente.net (26 Octubre 2010) 
http://www.revistamedioambiente.net/noticia.asp?idnoticia=103286 
 
CEDAT-URV: 
Inauguració del Curs acadèmic 2010-11 del Màster Universitari en Dret Ambiental 
El 18 d'octubre a les 18h va tenir lloc l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2010-11 de la 9ª edició del Màster Universitari 
en Dret Ambiental a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira  Virgili. L'acte va ser 
presidit pel Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, el Dr. Federic Adán Domènech i pel Director del Centre d'Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), el Dr. Antoni Pigrau Solé. La conferència inaugural titulada "La protecció del sistema 
climàtic en benefici de la humanitat" va ser impartida pel Dr. José Manuel Sobrino Heredia, Catedràtic de Dret Internacional 
Públic, titular del Centre d'Excel·lència Jean Monnet i director de l'Institut Universitari d'Estudis Europeus “Salvador de 
Madariaga” de la Universidade da Coruña. 
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Font:  
CEDAT (18 Octubre 2010) 
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia010827.htm 
 
Firmat un contracte amb la Fundació URV per al seguiment de la contaminació química en el Camp de 
Tarragona 
El contracte ho han signat al migdia en el Rectorat l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, en nom de la 
Mancomunitat d'Incineració (SIRUSA), l'alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, pel Consorci del Camp de Tarragona, el rector 
Francesc Xavier Grau, president de la Fundació URV, i el director del Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i 
Toxicológica (TecnATox), Josep Lluís Domingo. Les institucions que conformen el Consorci del Camp de Tarragona, i 
especialment la Mancomunitat d'Incineració, estan interessades a disposar de dades permanentment actualitzades sobre la 
variació temporal de la contaminació química a l'entorn del complex industrial químic i petroquímic del Camp de Tarragona, 
així com sobre els riscos per a la salut que aquesta exposició mediambiental pot suposar als residents a l'àrea sota potencial 
influència d'aquest complex industrial.  
 
La Fundació URV té com a objectiu principal fomentar les relacions entre la Universitat, la societat i l'entorn socioeconòmic, 
promoure la investigació, la innovació i la formació contínua, i constituir-se com a estructura que canalitza i vehicula la 
transferència de coneixements i de tecnologia, des de les aules i laboratoris en la societat. L'equip investigador del projecte 
té experiència demostrada a l'àrea de Toxicologia i Salut Mediambiental. D'acord amb el nou contracte signat, d'una durada 
de tres anys prorrogables, s'analitzaran els sòls i la vegetació. Els punts de mostreig són 27 per al sòl: 7 en llocs del polígon 
Nord, 9 al polígon Sud, 6 en llocs de caràcter residencial / urbà, i 5 en llocs considerats potencialment com a "blancs". I per 
a la vegetació són 15: 4 en llocs del polígon Nord, 4 al polígon Sud, 4 en llocs de caràcter residencial / urbà, i 3 en llocs 
considerats potencialment com a "blancs".  
 
Els contaminants mediambientals determinar són dioxines i dibenzofurans policlorats (PCDD / Fs), bifenils policlorats (PCBs), 
naftalens policlorats (PCNs), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs), i metalls pesats. El director tècnic del projecte Josep 
Luís Domingo, catedràtic del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de 
Reus, informarà regularment a la Mancomunitat d'Incineració i al Consorci del Camp de Tarragona sobre la marxa del 
projecte. Així mateix es compromet, a més d'una memòria final, a presentar informes anuals que reflecteixin la labor 
realitzada durant un dels anys de durada del contracte. 
 
Aquest encàrrec dóna continuïtat al seguiment de la contaminació fet pel mateix equip investigador entre els anys 2005 i 
2009, que alhora va ser precedit pel desenvolupat amb finançament del Fons d'Investigacions Sanitàries de la Seguretat 
Social (FIS), del Ministeri de Sanitat i Consum, que portava per títol: "Avaluació dels Riscos sobre la salut dels habitants 
d'una zona fortament industrialitzada a Catalunya per exposició a Metalls, dioxines i furans, bifenils policlorats, Hidrocarburs 
aromàtics policíclics i naftalens policlorats". Aquests estudis, dels quals els resultats han estat publicats en revistes 
internacionals, són els primers a nivell científic que es disposa sobre la zona. 
 
Font:  
URV Activ@ (06-10-2010) 
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24

http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia010827.htm
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia010827.htm


 
25

1er Premi de Recerca de la Cátedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible atorgat a un estudiant del 
Màster Universitari de Dret Ambiental 

L'acte de Lliurament de l'I Premi d'Investigació de la Càtedra 
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va tenir lloc el 
dimecres, 20 d'octubre de 2010, a les 19.00 hores, a la Sala de 
Graus del Campus Catalunya (Av Catalunya 35, Tarragona). El 
guanyador del premi és Jordi Recordà Cos, autor de la custòdia 
fluvial: una eina per al desenvolupament sostenible.  
 
L'acte va ser presidit per la Dra. Misericòrdia Carles, Vicerectora 
de Transferència i Innovació de la URV; el Dr. Antoni Pigrau, 
Director del Centre d'Estudis de Dret Ambiental; el Dr. Enric 
Aguilar, Director de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament 
Sostenible; i la Sra. Montserrat Masó de la Xarxa de Custòdia del 
Territori, la qual va presentar la conferència La custòdia del 
territori: una estratègia participativa de conservació de la 
naturalesa i el paisatge.  

 
També va assistir el Sr. Ignasi Cañagueral, Director de Medi ambient, Infraestructures i Seguretat de Dow Chemical 
Ibèrica. 
 
Font:  
URV-Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible (30 octubre 2010) 
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Participació del CEDAT a la Setmana de la Ciència 2010 

 
Del 17 al 19 de novembre, al Campus Catalunya, es celebrarà la 
XII Setmana de la Ciència, on el Centre d'Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona (CEDAT) hi participarà, per segon any, amb un 
estand. L'objectiu de la participació del CEDAT és mostrar per, una 
part, les últimes investigacions realitzades pels investigadors del 
CEDAT i, per una altra, realitzar activitats de conscienciació 
mediambiental entre els visitants, en la seva majoria estudiants de 
secundària. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font:  
URV (30 Octubre 2010) 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/divulgacio/setmana_ciencia/2010/index.html 
NORMATIVA  
Unió Europea:  
Reglamento (UE) n ° 920/2010 de la Comisión, de 7 de octubre de 2010, relativo a un sistema normalizado y 
garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y la Decisión n ° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
 
Per a més informació: 
DO L 270 de 14 Octubre 2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:270:0001:01:ES:HTML 
Dictamen del Comité de las Regiones — «Una política marítima integrada para una mejor gobernanza del 
Mediterráneo» 
 
Per a més informació: 
DO C 267 de 1 Octubre 2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:267:0039:01:ES:HTML 
 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
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Per a més informació: 
DO C 280 de 16 Octubre 2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:280:0016:01:ES:HTML 
 
REGLAMENTO (UE) N o 911/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 22 de septiembre de 2010 
sobre el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 
 
Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0001:0010:ES:PDF 
 
Espanya:  
Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de 
enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y 
contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo  
 
Per a més informació: 
BOE núm. 215, 4 de septiembre de 2010 
http://www.observatoriodellitoral.es/actualidad_juridica_ambiental/wp-content/uploads/2010/10/BOE-A-2010-13704.pdf 
 
Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 227, 18 de septiembre de 2010 
http://www.observatoriodellitoral.es/actualidad_juridica_ambiental/wp-content/uploads/2010/10/BOE-A-2010-14307.pdf 
 
Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los 
procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 260, 27 de Octubre 2010 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1255-2010.html#au 
 
Orden MARM/2742/2010, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden ARM/2657/2009, de 17 de 
septiembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales. 
 
Per a més informació: 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (BOE de 25/10/2010 - Sección III) 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/search.php 
 
Catalunya:  
Llei 34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous 
 
Per a més informació: 
BOPC 804; DOGC 5731, pàg. 73822-73843 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis 
 
Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves 
naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. 
 
Per a més informació: 
DOGC 5745, 29 de octubre 2010 
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5745/10287138.pdf 
 JURISPRUDÈNCIA 
Unió Europea:  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010, «Incumplimiento de 
Estado – Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE – Conservación de las aves silvestres – Designación incorrecta 
y protección jurídica insuficiente de las zonas de protección especial». 
 
Per a més informació: 
Eur-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0535:ES:HTML 
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Espanya:  
Sentencia Tribunal Supremo 4935/2010. Sala de lo Contencioso de 6 de octubre de 2010. Expropiación 
forzosa: suelo rústico de especial protección (palmerales). 
 
Per a més informació: 
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5753467&links=&optimize
=20101021 
 
Sentencia Tribunal Supremo 4983/2010. Sala de lo Contencioso de 6 de octubre de 2010. Responsabilidad 
patrimonial. Urbanismo. Patrimonialización de derecho de edificación. Programa de actuación integrada que 
desarrolla Plan Parcial. Desclasificación de suelo. Suelo no urbanizable. Declaración como zona húmeda. 
Sentencia que incurre en incongruencia extra petita al reconocer unos gastos no reclamados por las 
recurrentes. 
 
Per a més informació: 
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5759193&links=&optimize
=20101028 
 
Sentencia Tribunal Supremo 5011/2010. Sala de lo Contencioso de 3 de octubre de 2010. Comisión nacional 
de energía. Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. Real decreto 2366/1994, 
de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y 
otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. Acta de puesta en marcha de la instalación 
de producción de energía eléctrica.  
 
Per a més informació: 
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5759176&links=&optimize
=20101028 
 
Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3) de 28 de septiembre de 2010. Urbanismo. Clasificación del suelo. 
Interposición del recurso. Juicio de relevancia 
 
Per a més informació: 
Portal Jurídico  
http://portaljuridico.lexnova.es/public/asp/contenidos/jurisprudencia/ficha.asp?portal=JURIDICO&cn_id=31959 
ARTÍCLES 
Aerosols atmosférics, com afecten al clima i a la salut 
Colombia: La terra, humus per a la pau 
Els rostres del mar i la productivitat prodigiosa 
l voltant de la Ley de Costas. La pretesa reforma de la seva disposició transitòria primera per la Ley de 
Navegación Marítima 
Els condicionants ambientals de les energies renovables: l’exemple de l’energia eòlica i la seva regulació en el 
Dret espanyol 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
AGUILERA VAQUÉS, M. [et al.], Dret del medi ambient, UOC Universitat Oberta de Catalunya, 2ona edición, Barcelona, 
2010. 
CEDAT, Revista Catalana de Dret Ambiental [Recurs electrònic], Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
Alcalde Pere Lloret, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 2010. 
ESTÉVEZ GOYTRE, R., Manual de derecho urbanístico. Doctrina, legislación y jurisprudencia, Comares, Granada, 
2010. 
KRAMER, L., Derecho medioambiental comunitario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Centro de 
Publicaciones, Madrid, 2009.  
LACLETA, J. M., ALMAZAN, J. L., ESTEPA M., El Régimen Jurídico de los espacios marinos en derecho español e 
internacional, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2009.  
AGENDA  
La gestió dels sistemes dunars metropolitans (Una perspectiva europea) 
En el litoral mediterrani els ecosistemes dunars han de conviure freqüentment amb una creixent presència urbana. A l’àrea 
metropolitana de Barcelona les dunes, la seva flora, i la seva fauna, sobreviuen en petites franges discontínues que, tot i la 
seva diminuta extensió, tenen una forta importància en tant que són les darreres illes de biodiversitat dunar del delta del 
Llobregat. El passeig marítim de Gavà, inaugurat al 1992, va constituir la primera experiència a l’estat espanyol d’incloure 
l’hàbitat dunar com element central del projecte. L’evolució dels diferents hàbitats, i les diverses fases d’aquest projecte, ha 
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evidenciat la forta personalitat pròpia dels ecosistemes dunars. Són espais verds públics, tanmateix amb uns condicionants 
ambientals ben diferenciats. Aquest workshop, orientat tant a professionals dels espais verds com a científics i especialistes 
en la dinàmica de les estructures dunars i els seus ecosistemes, pretén generar un espai d’intercanvi d’experiències, 
coneixement i propostes des d’una perspectiva europea i ajudar a consolidar la Xarxa Europea de Dunes (European Dune 
Network). 
 
Lloc: Barcelona 
Dia i hora: 15 Novembre 2010 
Organitza: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
Per a més informació: 
http://www.eurolocal-cas.com/?p=4274 
 
Presentació de la Guia per a la prevenció de la contaminació del sòl al sistema de gestió ambiental 
Lloc: Sala d’Actes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Barcelona 
Dia i hora: 16 Novembre 2010, 9:30h. 
Organitza: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.60989fe8099f1c824e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=824981eb1a7ca210
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=824981eb1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&conte
ntid=b44028687cceb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES 
 
CONAMA10 - Congrés Nacional del Medi Ambient 
CONAMA10 és una trobada de tots els sectors del país relacionats amb el medi ambient, siguin grups socials, empreses, 
acadèmics o representants de les diferents administracions, entre ells la Generalitat de Catalunya. En els cinc dies que dura 
aquest congrés hi ha previstes més de cent activitats diferents dividides en les següents temàtiques: energia i canvi climàtic; 
economia; reptes urbans (mobilitat i edificació); territori i desenvolupament rural; biodiversitat; aigua; qualitat ambiental; 
tecnologia i innovació; i societat. Dins d'aquest congrés té lloc també el 4º Trobada Local de Pobles i Ciutats per la 
Sostenibilitat. Aquest fòrum s'ha convertit en una referència a Espanya de l'acció ambiental a escala local. S'espera la 
participació de prop de 300 entitats locals. “Ara, més que mai”, amb aquest lema el congrés planteja propostes de futur que 
puguin servir de revulsiu en la nostra societat i cridar l'atenció sobre l'oportunitat que tenim avui per engegar un gran canvi. 

Lloc: Palau Municipal de Congressos del Camp de les Nacions, Madrid. 
Dia i hora: 22 al 26 de Novembre 2010. 
Organitza: Fundación Conama 

 
Per a més informació: 
http://www.conama10.es 
  
Jornada "Xarxes escolars d’educació per a la sostenibilitat" 
Aquesta jornada està organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Se celebrarà el 25 de 
novembre en el marc del CONAMA10, Congrés Nacional del Medi ambient 2010. La inauguració institucional anirà a càrrec 
d'Imma Mayol Beltran, cinquena tinent d'alcalde i regidora de Medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona, i Frederic Ximeno 
Roca, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Es presentaran diferents models de xarxes escolars de diferents comunitats autònomes que tenen 
com un dels seus objectius principals l'educació per a la sostenibilitat. 
 
Lloc: Palau Municipal de Congressos del Camp de les Nacions, Madrid. 
Dia i hora: 25 de Novembre 2010. 
Organitza: Fundación Conama 

 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2010/nove
mbre/CONAMA10/Programa%20CONAMA.pdf 
 
 
 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) 

de la Universitat Rovira i Virgili. 
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 
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	La cimera de Tianjin (Xina) sobre canvi climàtic culmina sense acords
	Després de sis dies en els quals 3.000 delegats de 194 països van celebrar més d'un centenar de reunions, es va tancar una conferència que, com a dada positiva, és la primera sobre canvi climàtic que celebra Xina en el si de l'ONU, mostra potser de la seva voluntat per adoptar majors compromisos en la lluita contra l'escalfament global. No obstant això, no va haver-hi negociacions ni compromisos trascendents. En el seu discurs de cloenda, la negociadora de Nacions Unides per al Canvi Climàtic, Christiana Figueras, va subratllar que la bona notícia és que hi ha més finançament de les nacions desenvolupades cap a països pobres.
	Llacs esteparis: Illes d’aigua en terres de set. ENDESA.
	És un estudi centrat en els llacs esteparis ibèrics que adopta els de Mongòlia com a referent per poder deduir les comunitats naturals prístines, així com les condicions del medi necessàries per definir el seu estat ecològic. L'estudi s'ha centrat en les comunitats de crustacis planctònics. Porta 5 anys en funcionament i ha donat lloc a noves cites d'espècies i una proposta de classificació tipològica de les llacunes estepàries ibèriques. 
	El projecte encaixa perfectament en el Pla per a la Conservació de la Biodiversitat d'Endesa, dins del marc de projectes emblemàtics; és a dir, projectes singulars sobre biodiversitat, amb una important component científica i que per la seva localització o objectius, aporten resultats mesurables directament en termes de biodiversitat. D'altra banda, les llacunes estepàries són ambients amb una història recent bastant marginal i alterada per l'activitat humana. A Espanya, on són un component essencial del patrimoni natural, no existeixen ja sistemes prístins i falten referències de les seves comunitats naturals, així com criteris per concretar el seu estat ecològic. 
	L'elecció de Mongòlia com a enclavament de referència respon a diverses causes: Pertinença a la mateixa regió biogeogràfica (eurosiberiana). Disponibilitat de més de 3000 masses d'aigua (> 10 ha) d'àmplia tipologia (aigües dolces o salades, permanents o temporals, profundes o succintes,…). Nul·la o molt baixa pressió antròpica sobre les llacunes. Entre 2005 i 2010, s'han realitzat 8 campanyes d'estudi a Mongòlia i s'han estudiat més de 500 llacunes. Les campanyes, d'un mes de durada, comporten la caracterització morfològica, físic-química bàsica i biològica (zooplancton) de cada massa d'aigua.
	Ocasionalment s'ha estudiat també l’avifauna. Les mostres recollides, així com les dades de camp, són analitzades a Espanya per l'equip de treball, del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. S'han establert contactes i col·laboracions amb grups científics de la Universitat de Mongòlia, amb l'administració hidràulica estatal i amb fundacions internacionals (The Àsia Foundation) que desenvolupen treballs socials i ambientals a Mongòlia. D'Espanya es disposa de dades i estudis de pràcticament totes les llacunes estepàries, a partir del bagatge científic de l'equip de treball. Com a resultats, està una proposta metodològica de classificació de les llacunes ibèriques, un inventari molt complet sobre les espècies zooplanctòniques i els seus hàbitats, que serà la base de la deducció de les comunitats naturals de referència i dels criteris de definició de l'estat ecològic de les llacunes ibèriques. S'han descrit moltes noves espècies per a Mongòlia i 3 noves cites per a la ciència, sent aquest aspecte taxonòmic un altre dels grans reptes en biodiversitat del projecte. 
	Endesa va organitzar en 2009 una exposició permanent sobre les llacunes estepàries en el Museu de la Ciència de Valladolid, ha presentat resultats de l'estudi en fòrums nacionals i internacionals i prepara una publicació monogràfica per a principis de 2011. El rèdit per Endesa d'aquest projecte, resideix en el propi repte de contribuir de forma proactiva al coneixement i la protecció de la biodiversitat, així com a la deducció dels millors criteris possibles de gestió sostenible, per a aquest tipus de singulars ambients aquàtics.
	Comença la Cimera de Biodiversitat de Nagoya
	La família Zolinger, típic exemple de les quals van emigrar del sud de Brasil a l'Amazònia a la recerca de terres i fortuna, té ara una segona oportunitat com a extractora de fusta, després de contribuir a la devastació dels boscos de Rondônia, on es van establir en 1979. “Aquí tenim treball almenys per 15 anys”, va assenyalar Sergio Zolinger, de 39 anys d'edat, 23 d'ells dedicats a l'activitat, referint-se al Bosc Estatal d’ Antimary, en el nord-occidental estat d'Acre, l'explotació del qual des de 2005 es realitza segons una gestió certificada.La fusta que s'hi extreu es considera sostenible. Abans, en l’estat veí de Rondônia, els propietaris d’hisendes “ens donaven solament un any per treure la fusta” dels seus extensos predis, perquè volien desboscar-los ràpid i alliberar-los per al bestiar o la sembra, va dir a Tierramérica. 
	Alguns propietaris, considerant massa baix el preu de la fusta, “preferien cremar tot el bosc” i destruir fins i tot caobes i altres exemplars de gran valor comercial, va assenyalar. L'extracció de caoba, amenaçada d'extinció per la tala excessiva, va acabar prohibint-se. Altres espècies també van desaparèixer del mercat legal. Aquest desaprofitament obligava a buscar fusta d'interès comercial cada dia més lluny, va lamentar Zolinger. Ara, a més d'1.300 quilòmetres a l'oest de la seva llar a Vilhena, municipi de l'extrem oriental de Rondônia, ell, el seu pare i el seu germà major participen en una nova experiència a Acre. Antimary, oficialitzada com a àrea de conservació i aprofitament sostenible al 1997, és pionera en l'ús controlat dels seus fruits, fins i tot les fustes, com la castanya, el cautxú i diverses llavors, avançant-se a la Llei de Concessions Forestals, que el Congrés legislatiu va aprovar en 2006 i que només en 2008 va començar a generar els primers contractes de fins a 40 anys. A l'empresa familiar dels Zolinger li va tocar extreure fusta segons el pla de gestió d'una selva de 47.000 hectàrees, sota gestió de la Secretaria Estadual Forestal d'Acre. Aquest any poden talar arbres identificats amb precisió amb fins a 4.000 hectàrees.També tenien aquest límit en 2009, però només van cobrir poc més de la meitat, doncs compten amb un equip reduït de 12 treballadors, a més dels tres patrons que també treballen dur, i les pluges es van perllongar fins a començaments de juny. Aquest any van poder començar l'extracció al maig. 
	El treball ha de concentrar-se en el “estiu” amazònic, els quatre o cinc mesos en els quals plou poc. Qualsevol pluja impedeix el transport dels pesats troncs per camins de terra relliscosa en una superfície de costes i pendents. Un mapa detallat del bosc identifica amb nombres els arbres d'espècies comercials i grandària adequada. Però no es pot tombar aquells situats en la faixa blava, un àrea de preservació permanent de 30 metres d'ample a la vora dels rius i rierols, va explicar el pare, Oscar Zolinger, de 67 anys, que va iniciar a la seva família en el negoci de la fusta. Aquesta faixa preservada podria reduir-se a la meitat si prospera al Congrés una proposta de revisió del Codi Forestal a la qual s'oposa el moviment ambientalista. La mesura augmentaria en 25 per cent la fusta extreta a Antimary, perquè permetria talar “més arbres i just els de millor qualitat i més alts”, va avaluar “Chico” Zolinger, el fill gran. 
	Ell estima que la productivitat actual de la selva és d'entre set i vuit metres cúbics de fusta per hectàrea, i arriba fins a 10 metres a les millors àrees. La sumaúma (Ceiba pentandra), un arbre enorme de fusta blanca i creixement ràpid conegut com ceiba i pal sant en altres països, és la més aprofitada a Antimary, on també es tallen espècies abans descartades pel seu “baix valor comercial”, com el tauari (Couratari oblongifolia Ducke & R. Knuth), però que ara tenen mercat davant l'escassetat d'altres “més nobles”, va informar Chico Zolinger. La gestió també obliga a preservar grans arbres per assegurar la bona herència genètica de les espècies. Malgrat això, hi ha experts forestals escèptics sobre la sostenibilitat de la gestió a llarg termini, a causa del deteriorament genètic que causa la tala del millor exemplar de cada àrea. Antimary és una “experiència única” a Brasil, la seva gestió és comunitaria, doncs l'explotació no es concedeix a una empresa sinó a associacions de pobladors del bosc, “de manera no onerosa”, i els guanys de la venda de fusta es divideixen entre les 56 famílies residents, va explicar el secretari estadual de Boscos, Carlos Duarte, conegut pel sobrenom de “Resende”, nom de la seva ciutat d'origen. Raimundo Tavares da Silva, de 34 anys i sis vivint en el bosc, és un dels beneficiats, amb la seva dona i dos fills petits, com a membres d'una de les tres associacions. L'any passat va guanyar 3.200 reals (1.850 dòlars) i en aquest ja va rebre una primera part de 2.172 reals (1.280 dòlars). 
	A més, cada família disposa de 100 hectàrees de bosc on cullen castanya, altres fruits i cautxú, amb el permís de desboscar fins a 20 per cent de la superfície, al ritme d'una hectàrea a l'any, per conrear i criar fins a 30 bovins, va explicar.També compten amb escoles. I, el millor, l'extracció de fusta va obligar a construir una carretera d'uns 30 quilòmetres que --si bé de terra convertida en fang quan plou-- permet arribar a la pavimentada BR-364. “Abans portava nou dies arribar a la ciutat més propera” a peu, va destacar Silva a Tierramérica. En Acre no hi ha “concessions forestals privades”, va observar Resende. Estendre l'experiència de Antimary als altres tres boscos públics estaduales existents, i a altres dos per implantar, exigeix capacitació prèvia dels pobladors i aconseguir que superin la inseguretat alimentària, per evitar que desbosquin.Acre té 88 per cent de les seves àrees boscoses preservades, que ampliarà amb la plantació d'espècies natives i productives, com la seringueira (l'arbre del cautxú), la castanya i el açaí, una palmera de fruit molt demandat, va anunciar. El maneig forestal va permetre multiplicar per 20 el valor patrimonial dels boscos natius d'Acre, que fa 12 anys era de sol 35 reals (20,50 dòlars) per hectàrea. I això és important per evitar la desforestació, va concloure Resende.
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	Empreses europees demanen una acció més important contra el canvi climàtic
	Greenpeace lamenta que la Comissió Europea no hagi recolzat la moratòria a les extraccions en aigües profundes
	La Comissió Europea (CE) ha presentat avui el seu pla per a la revisió de la normativa europea en matèria d'extracció en aigües profundes. Contràriament a les declaracions del Comissari europeu d'Energia, Günther Oettinger, del juliol passat en les quals demanava una moratòria d'aquest tipus de pràctiques en aigües europees, aquest nou text no contempla la paralització de les llicències de noves explotacions. 
	Greenpeace recorda que prohibir la perforació per extreure petroli en aigües profundes és l'única manera segura de prevenir un abocament similar al provocat per la plataforma Deepwater Horizon a Europa. L'organització lamenta que, l'endemà que Estats Units hagi abandonat la moratòria a les perforacions en alta mar, el Comissari s'hagi distanciat de la seva anterior petició d'una moratòria i suspensió d'alguns dels projectes més arriscats d'Europa en la Comunicació de la CE que ha presentat aquest matí.
	“La manera més segura d'evitar un desastre en aigües profundes a Europa, en primer lloc, és no extreure allí. Aquest tipus de perforació és extremadament perillosa, no importa quant estrictes siguin les normes que regulin la seva activitat” ha declarat Sara Pizzinato, responsable de la campanya Transporti de Greenpeace. 
	“Cal prohibir la perforació en aigües profundes perquè simplement no la necessitem si retallem la demanda de combustibles impulsant l'eficiència en el consum dels vehicles i les inversions prioritàries en energies renovables”. Oettinger ha anunciat una revisió de la legislació de la UE per donar cobertura a algunes llacunes i establir la posició de l'Agència Europea de Seguretat Marítima de la UE per supervisar l'aplicació de regulacions nacionals que enforteixin la normativa vigent. A més, s'ha anunciat per a finals d'any una nova comunicació, al marge d'aquesta, sobre l'enfortiment de la resposta de la UE en cas de catàstrofes. Les propostes legislatives corresponents podrien arribar "per a primavera de 2011", d'acord amb la Comunicació. La Comissió proposa un sistema de llicències en tota la UE que estableixi requisits mínims per als operadors, entre uns altres, sobre la capacitat tècnica i financera per fer front a accidents. En la seva opinió, un enfocament nacional fragmentat penalitzaria a aquells Estats membres que es dotin d'estàndards elevats ja que podrien sofrir les conseqüències dels abocaments causats en altres països que els seus estàndards siguin més laxos. 
	Greenpeace s'oposa als dos nous pous petrolífers en aigües profundes pels quals Repsol ha demanat autorització al Govern. Aquests, en fase d'exploració i situats enfront de la costa de Tarragona, han causat ja dos abocaments en fase d'exploració. “El Govern espanyol no hauria d'autoritzar unes instal·lacions perilloses i totalment innecessàries. Si es produís un accident com el del golf de Mèxic prop del Delta de l'Ebre podria ser catastròfic” ha conclòs Sara Pizzinato.
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	Greenpeace Espana (13 Octubre 2010)
	http://www.greenpeace.org/espana/news/101013-02
	Al Comissari d’Energia se li ha oblidat a casa la moratòria

	250 organitzacions s’uneixen per a demanar a la UE un major control de les multinacionals
	El premi Nobel de Química, Mario Molina, creu que la solució al canvi climàtic "no es tan cara, el problema és qui la paga".
	El creixement massiu de la població podria portar conseqüències "catastròfiques" per al planeta. Així de contundent es va mostrar aquesta setmana el premi Nobel de Química Mario Molina durant la seva intervenció en la primera jornada de l'I Congrés de Ments Brillants, que acull fins avui divendres el Palau de Fires i Congressos de Màlaga. Durant 21 minuts -temps que tenen els ponents per defensar les seves idees- el també assessor en matèria ambiental del president d'Estats Units, Barack Obama, va abordar el problema del canvi climàtic. "Hi ha formes d'enfrontar-se al problema del canvi climàtic, però per a això s'ha d'aconseguir aviat un acord internacional". Un total de 750 persones es van inscriure a aquest congrés, en el qual 24 líders d'opinió exposen les seves idees sobre els temes que afecten a la humanitat i al seu futur. Amb 110 periodistes acreditats, Molina va intervenir en el primer bloc temàtic d'aquesta trobada, 'Planeta Gaia', en el qual també van participar l'advocat, economista i divulgador científic espanyol Eduard Punset i l'antropòloga Helen Fisher. 
	Molina va posar l'accent que un dels problemes de la Terra és "l'enorme població", que aconsegueix ja els 6.800 milions d'habitants. "Estem en un planeta petit amb recursos naturals limitats" pel que si aquest creixement continués de manera indefinida sí seria catastròfic. 
	El premi Nobel de Química va recordar que la causa del canvi climàtic és que la composició química de l'atmosfera ha canviat, "sobretot des de la revolució industrial". Aquests canvis no han afectat als principals constituents de "la capa fina que embolica el planeta" com són l'oxigen i el nitrogen, sinó que els canviants han estat els "composts traces", elements que "juguen un paper molt important", sobretot en temes relacionats amb la temperatura del planeta. Tal és així, que a l'últim segle el diòxid de carboni ha augmentat en un 30% a causa de la crema de combustibles fòssils, originada per la mà humana. 
	La temperatura també ha experimentat una lleugera pujada en les últimes dècades. "Des de la revolució industrial s'ha incrementat en 0.7 o 0.8 graus celsius. Si es continua sense aportar solucions, la temperatura podria pujar fins a 7 graus celsius", va afegir. 
	"Han augmentat la freqüència de les inundacions per tot el món, s'estan fonent les glaceres, s'estan incrementat les sequeres, cada vegada hi ha més huracans intensos. Tots aquests fenòmens aniran a més si els països desenvolupats no actuen davant el canvi climàtic", va asseverar l'assessor ambiental de Barack Obama. Pal·liar les conseqüències del canvi climàtic és "com el joc de la ruleta". "Hi ha probabilitat que la temperatura pugi fins a 7 graus celsius però si canviem de ruleta i aportem solucions, es pot contenir aquesta pujada en 2 graus celsius. Però la pregunta és quant costa? Qui paga Segons el premi Nobel de Química, la solució "no és tan cara", el problema es presenta quan cal decidir "qui ho paga". 
	No obstant això, va indicar que "no hi ha una solució única" i va apuntar que l'energia nuclear pot ser "part de la solució però no resol el problema". A més, al seu judici, són part de la solució l'energia eòlica o geotèrmica, entre unes altres. També va assenyalar que "com més aviat es resolgui el problema més barat sortirà", per la qual cosa va advocar per "un acord internacional" com a fórmula per resoldre el problema. "Però sabem que els països, com Estats Units i Xina, encara no estan llests per tenir un acord definitiu", va puntualitzar. 
	En la seva opinió, aquest acord "deuria sortir" de la XVI Conferència de l'ONU sobre Canvi Climàtic (COP16), que se celebrarà entre el 29 de novembre i el 10 de desembre propers a Cancún (Mèxic). Finalment, Molina va recalcar que una quarta part de la població -els països desenvolupats- són els que han contaminat el planeta. "Les tres quartes parts restants tenen dret a desenvolupar-se, però el planeta no és prou gran perquè es desenvolupin al mateix ritme", va puntualitzar.
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	Malaga Hoy (21 Octubre 2010)
	http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/premio-Nobel,2469.htm
	Espanya espera que de la Cimera de la Biodiversitat de Nagoya (Japó) en surtin fites per a la conservació i els mitjans pràctics.
	Elena Espinosa ha confirmat el compromís del Govern d’Espanya amb la sostenibilitat de la Costa a Catalunya on el MARM hi ha invertit quasi 170 milions d’euros en el periode 2004-2010
	Medi Ambient assegura que triplicarà al 2011 els diners destinats a la biodiversitat
	http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Medio,Ambiente,asegura,triplicara,2011,dinero,destinado,biodiversidad,2409.htm
	Ramón Tamames publica 'El grito de la tierra', sobre els "set problemes capitals" de la biosfera.
	http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Ramon,Tamames,publica,grito,tierra,donde,aborda,siete,problemas,capitales,biosfera,2445.htm
	Greenpeace i WWF exigeixen al Govern espanyol recolzar la proposta europea de limitar la pesca de tonyina vermella
	López de Uralde destaca que Rosa Aguilar "no es va portar bé" amb els ecologistes com alcaldesa de Córdoba
	Medi Ambient i Habitatge aposta per la creació d’un Observatori dels Envasos i Residus d’Envasos

	Traslladen per primera vegada crancs autòctons per a repoblar un riu a Catalunya

	Després del vessament de Tarragona, Greenpeace denuncia la situació insostenible que provoca la dependència del petroli
	Davant l'abocament de fuel causat per la refineria de Asesa a Tarragona, Greenpeace adverteix dels greus riscos de contaminació als quals està sotmesa aquesta zona a causa de les sobrecàrrega d'activitats relacionades amb el sector petroquímic. Aquests perills es poden veure incrementats si el Govern no paralitza els dos nous projectes de perforacions petrolíferes de Repsol –copropietària d’Asesa– en aigües profundes enfront de la costa de Tarragona, que posseeix valors ambientals molt importants com el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Greenpeace espera que l'Administració informi degudament de l'evolució i els impactes de l'abocament, així com que engegui una investigació per aclarir l'ocorregut. De la mateixa manera, l'organització ecologista demana que es duguin a terme les labors de neteja sense utilitzar mitjans agressius per a l'entorn com els dispersants químics, que podrien agreujar el problema de contaminació.
	“La indústria ens està demostrant que només hi ha una forma d'evitar els abocaments: anar més enllà del petroli”, ha declarat Sara Pizzinato, responsable de la campanya Transporti de Greenpeace. L'organització ecologista recorda a més, que la setmana passada el Parlament Europeu va aprovar una recomanació de no autoritzar nous pous de petroli en aigües profundes europees mentre la normativa comunitària no estigui actualitzada per fer front a catàstrofes com la del Deepwater Horizon. “El Govern ha d'engegar totes les mesures disponibles per protegir el Parc Natural del Delta d'Ebre i impedir que s'arribi a una situació de contaminació irreversible”, ha conclòs Pizzinato.
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	Aerosols atmosférics, com afecten al clima i a la salut
	Colombia: La terra, humus per a la pau
	Els rostres del mar i la productivitat prodigiosa


